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 Astăzi, la 40 de zile de la mântuitoarea 
Întrupare, adică de la Nașterea Domnului Iisus 
Hristos din Fecioara Maria, cinstim ziua ducerii 
Pruncului dumnezeiesc la templu din Ierusalim, 
de către Preasfânta lui Maică și de către Dreptul 
Iosif, ascultând de porunca Legii vechi și împlinind 
această poruncă. 

Dar tot astăzi, cinstim și ziua când bătrânul 
Simeon, mișcat de Duhul Sfânt, a venit, și el, la 
templu, unde i s-a împlinit, înainte de moarte, 
așteptarea de a-L vedea cu ochii pe Mesia, 
precum i se făgăduise. Iar în pruncul cel adus la 
templu el a văzut, cu ochi proorocesc, noua putere 
de mântuire, pe care Dumnezeu a dăruit-o lumii, 
puterea de mântuire fără de margini a credinţei în 
Hristos, putere mai tare decât toată puterea Legii 
vechi. Bucuros de această descoperire, bătrânul 
Simeon a venit în întâmpinarea pruncului Iisus, 
L-a binecuvântat și luându-L în braţe, plin de 
recunoștinţă, și-a cântat minunata lui cântare de 
preamărire, care ne arăta ce a văzut el despre 
pruncul Iisus. 

Pentru el, Hristos este puterea cea mare de 
mântuire a lui Dumnezeu în lume, Hristos este 
lumina tuturor popoarelor, Hristos este slava lui 
Israel cel vechi și a lui Israel cel nou. 

Astfel, astăzi, prin glasul bătrânului Simeon, 
se întâlnesc, în templu, Legea veche a slovei, cu 

Legea cea nouă a Duhului Sfânt, și Mântuitorul 
împlinește porunca Legii vechi, în numele nostru 
al tuturor, ca să ne facă pe toţi liberi faţă de Legea 
veche, dar totodată ne cheamă și să primim Legea 
cea nouă, putere de mântuire a credinţei în El, mai 
tare decât Legea veche, puterea de mântuire a 
tuturor popoarelor lumii. Această veste bună este 
darul cel mai de preţ al întâmpinării Domnului de 
astăzi, de către Dreptul Simeon, la templu. 

E ca și când fi ecare din noi ar lua pe pruncul 
Iisus și ar zice, ca și Simeon: “Ochii mei Stăpâne, 
au văzut mântuirea Ta, pe care ai gătit-o pentru 
toate neamurile”. Iar rugăciunea lui Simeon: “Acum 
slobozește pe robul Tău, Stăpâne”, nu vrea să 
spună numai că acela care a primit pe Iisus poate 
muri în pace, ci ea însemnează că și cel care a 
primit pe Iisus și puterea Lui de mântuire, are cu 
sine puterea de a trăi și viaţa de aici, împăcat cu 
Dumnezeu, departe de robia păcatului și liber de 
tirania celui rău. 

Bucuroși și îndatoraţi de această tainică 
veste bună, să rostim, deci și noi, cu bătrânul 
Simeon, cântarea lui de recunoștinţă, astăzi: “Acum 
slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul 
Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, 
pe care ai gătit-o înaintea feţii tuturor popoarelor; 
lumină spre descoperirea neamurilor și slava 
poporului Tău Israel” (Luca 2, 29-32). Amin.

Întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos

La 2 februarie elevii și profesorii 
de la gimnaziul internat nr. 2 din 
Chișinău au asistat la un eveniment 
unical, care va rămâne în mod sigur 
în istoria acestei școli și care totodată 
va fi  un punct de cotitură în evoluţia 
duhovnicească a creștinilor de la 
această instituţie. Prin efortul comun 
al autorităţilor școlii și al clericilor 
de la Biserica “Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie” din raionul Botanica al 
capitalei a fost sfi nţită o mică bisericuţă 
sau, mai exact, un paraclis cu hramul 
„Sfântul Vasile cel Mare”. La sfi nţire 
au participat parohul bisericii „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie”, părintele 
Pavel Borșevschi împreună cu alţi 
clerici și cântăreţi de la aceiași 
biserică, preotul Vasile Ciobanu de la 
Costești, preotul Andrei Rusu – cel 
care se va îngriji de viaţa spirituală a 
elevilor de la acest gimnaziu împreună 
cu epitropul Siluan Trandafi rescu și 
dirijoare de cor Victoria Bălăţel. De 
asemenea au fost prezenţi profesorii 
și elevii de la această instituţie, dar și 
credincioși din casele din apropiere.

După ofi cierea slujbei de sfi nţire 
care a avut loc în curtea școlii elevii 
au pășit pragul paraclisului și s-au 
închinat pentru prima dată în acest 
sfânt locaș împreună cu învăţătorii 
lor și reprezentanţii presei. Preoţii 
i-au stropit pe toţi cu apă sfi nţită și 
le-au dăruit iconiţe și ciocolate ca să-
i facă să simtă bucuria acestei zile în 
care Dumnezeu a binevoit să vină mai 
aproape de ei rânduind deschiderea 
unui paraclis în care să le poată vorbi 
și să le poată asculta rugele și durerile. 
Copii s-au arătat a fi  foarte cuminţi 
și organizaţi ascultând în tăcere toată 
slujba care a durat circa 40 de minute 
afară pe un timp destul de rece. Mai 
mult decât atât ei au și participat la 
slujbă rostind împreună cu preotul 
rugăciunea domnească „Tatăl Nostru” 
și prezentând un mic program de 

cântece creștine.
Despre importanţa deschiderii  

paraclisului „Sfântul Vasile cel Mare” 
am discutat cu dna Galina Procop, 
directoarea gimnaziului internat nr. 2 
din Chișinău. 

Galina Procop: „Să luptăm pentru a 
crește niște sufl ete curate...”

 
Gimnaziul internat nr. 2 este 

o școală destinată 
pentru găzduirea 
copiilor care se afl ă 
în nevoi. E vorba 
de copii părăsiţi 
de părinţi care își 
petrec, în majoritatea 
cazurilor, toate 
orele aici în incinta 
școlii. Înţelegem 
cu toţii faptul că 
părinţii trebuie să 
lucreze mult asupra 
moralităţii fi ecărui 
copil; părinţii 
trebuie să-i orienteze 
religios pe copii și 
să le vorbească despre Iisus și despre 
Dumnezeu. Împreună cu membrii 
colectivului pedagogic am hotărât 
să ne asumăm noi lucrul acesta. Cu 
binecuvântarea lui Dumnezeu și graţie 
insistenţei părintelui Pavel Borșevschi 
de la Biserica “Sfântul Dumitru” 
am reușit astăzi deschiderea unui 
paraclis aici în incinta școlii. Suntem 
un colectiv numeros care îngrijim 

și deservim acești copii – circa 150 
de persoane incluzând pedagogii și 
personalul de deservire. 

 Avem 570 de copii și la așa o 
armată mare e bine să avem și un 
duhovnic al nostru pentru că activăm 
într-un regim non-stop: fără sărbători, 
fără opriri. Știţi, chiar dacă sufl etul ţi-o 
cere mult, este imposibil să aduci la o 
biserică un grup atât de mare de copii. 
Ne-am ciocnit de lucrurile acestea 

practic în toate posturile atunci când 
pregăteam copiii pentru a primi Sfânta 
Împărtășanie. Ne era foarte complicat 
să intrăm în lăcașul Domnului fi indcă 
anume în aceste zile de post toţi merg 
la biserică și este foarte aglomerat la 
cele mai multe biserici. Am încercat 
și am luptat pentru aceea ca să fi e 
deschis aici acest paraclis, de la care 
așteptăm nu altceva decât o schimbare 

a moralei fi ecăruia începând cu copilul 
și terminând cu cei maturi. 

Eu cred că atunci când învăţăm pe 
cineva lucruri ce ţin de credinţă avem și 
noi mai multe motive să ne schimbăm 
și să primim învăţămintele acestea nu 
doar ca niște cuvinte simple din carte, 
dar ca niște porunci care trebuiesc 
îndeplinite. Asta va fi  aici în incinta 
școlii noastre unde avem și niște ore 
de religie. Mă refer la orele de religie 

creștin ortodoxă, 
pentru că celelalte 
religii și confesiuni 
ne sunt străine. Noi, 
așa cum au fost de 
veacuri strămoșii 
noștri suntem creștini 
ortodocși și dacă aici 
nu ne implicăm noi 
în educarea copiilor 
potrivit cu învăţătura 
bisericii noastre e clar 
lucru că ne vor cuceri 
alte culte … eu cred 
că pur și simplu ne 
vor fura sufl etele și 
vor pleca în alte religii 

ceea ce nu ne va fi  iertat nouă ăstora 
care suntem maturi și care, potrivit 
funcţiei noastre, trebuie să luptăm 
nu numai pentru o viaţă bună, pentru 
a avea ceva material, dar trebuie să 
luptăm și pentru a crește niște sufl ete 
curate și anume în acești copii, bătuţi 
de soartă.

Spuneaţi că a trebuit să luptaţi 
pentru acest paraclis …să înţeleg 

că au fost careva piedici,  sau pur și 
simplu birocraţie: hârtii, documente, 
difi cultăţi la înregistrare.

Există aceeași birocraţie în toate 
domeniile inclusiv în cel ce ţine de 
deschiderea unui paraclis. Pentru mine 
este o întrebare mare: de ce trebuie să-ţi 
permită cineva să crezi în Dumnezeu? 
De ce trebuie să ai permisiune? a cui 
permisiune? N-ar trebui, oare ca acest 
lucru să vină din adâncul sufl etului și 
să meargă spre ceruri și, atât. Odată 
ce am avut permisiunea de a ne naște, 
iar nașterea este dictată de Dumnezeu, 
de ce în continuare cineva trebuie să 
ne deie o permisiune de a crede și a 
avea un locaș unde să putem face și o 
simplă rugăciune, și un tedeum, și un 
parastas. 

Dacă am înţeles corect, pentru 
copilașii aceștia din familii mai 
nevoiașe gimnaziul le este și casa?

Noi avem copii, pentru care 
practic, pe parcursul a nouă ani 
gimnaziul le este și casă … e mult 
spus o casă părintească pentru 
acești copii … este adăpostul lor și 
atunci noi  trebuie să ne asumăm 
și responsabilităţile care vin din 
această situaţie. Trebuie să învăţăm 
pe copii tot, dar tot se începe de la 
credinţa în Dumnezeu, de la sufl etul 
curat și de la poveţele care trebuiesc 
îndeplinite, sunt acele zece poveţe 
pe care le cunoaștem noi și trebuie 
să urmărim  ca ele să fi e îndeplinite. 
Copilul are nevoie de orientare, 
trebuie să-l orienteze cineva; să-l ţină 
de mânuţe, să-i arate, să-i răspundă la 
întrebările care apar. Aceste răspunsuri 
trebuie să vină de la o persoană bine 
instruită și să fi e cât mai aproape de 
viaţa cotidiană. Putem avea succes în 
această lucrare pe care vrem s-o facem 
începând instruirea copiilor la o vârstă 
mai timpurie.

(continuare în pag. 2)
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Declaraţie

Noi, membrii Asociaţiei pentru Educaţie 
Creștin-Ortodoxă, AECO, care întrunește 
profesori, părinţi, tineri și alţi membri ai 
societăţii civile ţinem să ne exprimăm profunda 
îngrijorare în legătură cu modul de desfășurare 
a campaniilor  actuale de informare a tineretului 
în domeniul protejării de HIV-SIDA, promovat 
de Ministerul Sănătăţii și Protecţiei Sociale și de 
Ministerul Educaţiei Tineretului și Sportului.

În mod particular, reacţia noastră a fost 
provocată de campania  „Stilat, modern 
și protejat”, iniţiată recent de organizaţii 
neguvernamentale și susţinută de Ministerul 
Sănătăţii din RM. Stilul, modul de abordare 
a problemei și conţinuturile sunt din păcate 
identice cu cele din manualele de așa-zise 
„Deprinderi de viaţă în domeniul sănătăţii 
reproductive” prin care se promovează în ţara 
noastră revoluţia sexuală, eșuată în Occident. 

Suntem îngrijoraţi din motiv că nu este 
auzită opinia mai multor specialiști în domeniul 
educaţiei, psihologi, medici, care susţin că prin 
acest gen de informare tinerii sunt încurajaţi, 
stimulaţi să fi e activi sexual. Prin crearea unei 
imagini înșelătoare, sexul fi ind descris într-un 
mod atractiv, fi ind jucate subtil slăbiciunile 

vârstei, autorii nu urmăresc scopul de protejare, 
ci de instigare a tinerilor la desfrânare, dar și la 
practicarea perversiunilor, care, chipurile, ar fi  
mai puţin periculoase pentru sănătate.

La aceste concluzii au ajuns juriștii 
independenţi, care au analizat buletinele 
răspândite în cadrul campaniei „SMP”. Este 
diminuată seriozitatea bolii SIDA, autorii 
menţionează că aceasta nu mai este o maladie 
incurabilă și că oamenii bolnavi pot trăi o viaţă 
fericită folosind medicamente ce le prelungesc 
viaţa. Prin aceasta parcă i-ar încuraja pe tineri 
să nu se mai sperie de această maladie, oferind o 
panacee pentru toate – prezervativul, ceea ce nu 
este adevărat, știindu-se de un procent mare de 
eșecuri ce există în cazul folosirii lui.

Din păcate, autorii acestei campanii aproape 
nu vorbesc despre unica variantă sigură de 
evitare a bolilor sexual transmisibile – abstinenţa 
și dragostea autentică, iar de abţinerea de la 
relaţiile sexuale până la casatorie nici nu aduc 
vorba. Probabil ei nici nu cunosc, sau nu vor ca 
tinerii să cunoască asemenea noţiuni ca fecioria, 
castitatea, curăţenia trupească și morală, care i-
au însufl eţit timp de veacuri pe tinerii noștri.

Cine și cu ce scop încearcă să le formeze 
tinerilor de azi această falsă orientare spre o 
viaţă fără norme morale, fără abţinere, fără 
rușine, fără dragoste? Oare nu rușinea era de 
veacuri cea mai preţuită la fetele noastre? Oare 
nu o fată modestă, cuminte, gingașă visează să 

întâlnească orice tânăr modern, ba chiar și cei 
din Occident vin aici tot după mirese cuminţi 
și oneste? Și oare nu pe un tânăr curat, devotat, 
visează să întâlnească orice domnișoară? Ce are 
aceasta cu desfrânarea și libertinajul strecurat ca 
un venin de către autorii campaniei menţionate 
în minţile și sufl etele tinerilor?

De ce Ministerul Sănătăţii împreună cu 
METS încearcă să promoveze prin activităţile 
sale de ultimă oră niște „stereotipuri noi” de 
comportament, precum se menţionează în 
Programul Naţional de profi laxie a HIV-SIDA 
pentru anii 2006-2009? Din acţiunile realizate 
ne convingem că „stereotipuri noi”, în concepţia 
funcţionarilor noștri, înseamnă „fără rușine, fără 
norme morale”. Dar oare cine i-a împuternicit 
pe acești funcţionari să le anuleze pe cele vechi 
– cumsecădenia, abţinerea, castitatea? De ce să 
creadă cineva că tinerii sunt atât de desfrânaţi 
din fi re, încât să nu putem aduce vorba cu ei 
despre valori morale ca unică modalitate reală 
de protejare de HIV-SIDA? Dar cum a apărut 
această maladie  - oare nu după ce în Occident 
în anii 60 a fost iniţiată o campanie similară de 
educaţie sexuală?

Și oare nu se știe că zeci și sute de tineri 
astăzi pleacă la mănăstiri în căutarea unui ideal 
pe care nu-l mai pot găsi în societatea asfi xiată 
de deșeurile plăcerilor instinctuale, carnale? 
Mulţi dintre ei aleg mănăstirea ca loc permanent 
de trai, așa cum a făcut-o și un tânăr poet, Ștefan 
Baștovoi, astăzi părintele Savatie. El a ales 
călugăria ca mod de viaţă, pentru că acesta ne 
apropie cel mai mult de Dumnezeu, de Adevăr, 
de Realitatea Adevărată, așa precum spunea și 
Sf. Ioan Gura de Aur. „Castitatea este alegerea 
liberă de către om a unei vieţi mai nobile, care 
are în ea ceva din realităţile vieţii veșnice” 
– spune părintele Savatie în unul din eseurile 
sale publicate recent.

Noi inţelegem că organizaţiile internaţionale 
ce promovează în mare parte campania pro-
contraceptive nu cunosc cultura ţării noastre 
care se bazează pe respectarea valorilor familiei, 
curăţeniei până la căsătorie, credinţei, deși 
aceste valori sunt general-umane. Dar cu atăt 
mai mult noi, cetăţenii acestei ţări, din rândul 
cărora fac parte și reprezentanţii ministerelor 
care avizează asemenea campanii, cum putem 
permite, neglijând cele 10 porunci dumnezeiești, 
batjocorirea acestor valori prin promovarea 

unor principii opuse, pretinse noi, dar care sunt 
vechi de când e potopul – desfrâu, amoralitate și 
libertinaj?..

Astăzi, specialiștii din domeniul medicinii 
atenţionează asupra faptului că poporul nostru 
se afl ă în pragul unei catastrofe demografi ce din 
cauza că scade natalitatea. Dar tot medici sunt și 
cei care acceptă promovarea în mediul copiilor 
și tinerilor a contraceptivelor, perversiunilor. 
În ce scop - ca rata natalităţii să scadă și mai 
vertiginos? Ca să devenim un popor desfrânat, 
degradat, cu tineri bolnavi, dornici doar de 
plăceri trupești?

Doar e știut că bolile rușinoase vin 
dintr-un mod de viaţă rușinos, iar un medic 
psihoterapeut vestit, A. Avdeev, spune că bolile 
omului refl ectă faptele lui – cu ce păcătuiește, 
cu aceea și este pedepsit. Același medic susţine 
că viciul desfrânării distruge personalitatea, nu-
i permite să se afi rme spiritual, intelectual. Nu 
mai vorbim și de faptul că debutul precoce al 
vieţii sexuale, sexul în afara căsătoriei, folosirea 
contraceptivelor hormonale distrug în mod 
inevitabil sănătatea, reduc șansele de a avea 
copii sănătoși sau pot provoca chiar infertilitate.

Deci, este o idee absurdă, pe lângă faptul că 
e amorală și distrugătoare, să-i protejăm pe tineri 
de boli sexuale prin intermediul campanilor 
de promovare a desfrânării. Sa ne amintim de 
bătrânii noștri care ajungeau până la o vârstă 
înaintată, păstrându-și dragostea și devotamentul. 
Astăzi îi invidiem și ne întrebăm cum putem 
avea și noi o viaţă tot atât de lungă și fericită. 
Răspunsul e simplu – să le urmăm exemplul. 
Castitatea până la căsătorie, devotamentul în 
familie și nașterea pruncilor sănătoși în cadrul 
căsătoriei binecuvântate de Dumnezeu ne 
asigură o viaţă fericită în liniște sufl etească. La 
aceeași concluzie – de a trăi o viaţă castă, curată 
până la căsătorie au ajuns și semenii noștri de 
peste hotare, la ei fi ind actualmente în modă 
aceste principii.

Deci, să fi m atenţi la informaţia ce ni se 
oferă la ușile universităţilor, prin manuale 
școlare, pe panouri publicitare. S-ar putea ca 
dorinţa unor persoane de a-și promova marfa 
oferită gratuit și fără o garanţie a calităţii, să 
ne coste mult prea scump pe viitor. Să alegem 
ușa cea mai strâmtă, căci numai prin efort poţi 
obţine ceva în viaţa aceasta – iar curăţenia până 
la căsătorie este un efort pe deplin răsplătit 
de Dumnezeu. Toate vin la timpul său, să nu 
ne grăbim să fi m „stilaţi” în modul propus de 
autorii campaniei „Stilat, modern și protejat”. 
Să alegem adevăratul stil – înţelepciunea - și 
adevărata protejare – metodele verifi cate de 
timp, cumpătarea, moralitatea, credinţa.

AECO - Asociaţia pentru Educaţie Creștin-
Ortodoxă. (Președinte – T.Doibani, 

tel 48-43-23)

Reacţii la campania
 «Stilat, modern și protejat»

Recent, în cadrul campaniei « Stilat, modern și protejat », organizată de biroul 
local al Fondului Global TBC/SIDA,  Universitatea de Stat din Moldova iarăși a fost 
invadată de “confecţii anticonceptive”. De data aceasta studenţilor li s-a dat și câte o 
« instrucţie » de exploatare – un buletin informativ. Aici în modul cel mai atractiv sunt 
descrise toate variantele de sex posibil – de la cele fi rești, la cele despre care până mai ieri 
citeam doar prin manuale la capitolul “perversiuni”. Studenţii, ca studenţii, unii dintre 
ei s-au grabit să pună în aplicare marfa oferită gratis – să nu se piardă atâta bunătate! 
Atât doar ca n-au prea fost atenţi la faptul că “marfa” nu aveau nici un indicator al 
termenului de garanţie. Când s-au dezmeticit,  unii dintre cei mai  activi (nu doar în plan 
sexual) au avut un șoc emoţional. Mulţi se întrebau, speriaţi, ce trebuie să facă dacă au 
consumat deja marfa. Se vede că nu prea au luat seama la unele sfaturi privind sexul sigur 
– alias abstinenţă în limbajul autorilor de buletine – când mângâerile nu ajung până la 
“penetrare”. Și nu prea i-a consolat informaţia precum că cei infectati cu HIV-SIDA își 
pot duce fericit traiul,  consumând medicamente ce le prelungesc viaţa. 

Membrii Asociaţiei pentru Educaţie Creștin-Ortodoxă (AECO) se întreabă și ne 
întrebăm și noi – cum e posibil ca Ministerul Sănătăţii să avizeze acest mod de profi laxie 
a HIV-SIDA – promovarea desfrâului. Vă propunem o Declaraţie AECO în acest sens, 
difuzată în mijloacele de informare. 

(începutul în pag. 1)
Părintele Pavel Borșevschi: 

„Să înţeleagă copiii că Dumnezeu 
nu ne leapădă”.

„Cu binecuvântarea ÎPS 
Vladimir am reușit să deschidem aici 
un paraclis, pentru ca acești copilași 
drăguţi să se poată împărtăși cu 
Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus 
Hristos, să se poată ruga lui Dumnezeu 
pentru părinţii lor: mămica și tăticul 
și să-i poată apropia pe părinţi de 
Dumnezeu. Să știţi că dragostea 
copiilor pentru părinţi și rugăciunea 
lor sinceră, copilărească poate să-i 
facă mai buni și mai înţelepţi și pe 
cei din a căror dragoste s-au născut, 
asta-i posibil. Copilul poate ajunge 
la inima mamei care l-a părăsit. Și a 
tătălui. De ce? Pentru că este plodul 
lor. Cine suntem noi, copiii? Meritul 

părinţilor noștri. Așa se îmbunătăţesc 
lucrurile, nu cu bătaia, nu cu poliţia, 
nu cu agresiunea. Copilul nu poate 
fi  agresat, chiar dacă îl mustrăm  - să 
o facem cu dragoste. Cu dragostea 
pe care o înmulţim și o înmulţim pe 
măsura necesităţilor și care niciodată 
nu trebuie să lipsească din viaţa 
copilului. Astăzi dacă aţi fost la 
tedeum aţi văzut că au stat mai bine de 
jumătate de oră cuminciori în careu. 
Acesta este meritul acestor pedagogi 
care sînt atât de buni specialiști de 
sufl et. Acești pedagogi trebuie ţinuţi 
cu salarii de măcar 1000 de dolari pe 
lună ca să-și facă serviciul cu multă 
dragoste. 

În școlile ordinare, eu am fost 
la mai multe licee din Chișinău, mai 
mult de trei minute nu-i ţii liniștiţi 
pe copii. Doamne ferește ce fac! Aţi 
văzut ce face suferinţa? Aţi văzut 

copii suferinzi? Aţi văzut ce poate să 
facă niște pedagogi cumsecade atunci 
când pun căldură sufl etească și multă 
inimă în lucrul lor nu tocmai ușor? 
Aţi înţeles ce poate să facă dragostea? 
Iată de ce noi trebuie să fi m prezenţi în 
școală. Să nu ne-o iee alţii pe dinainte. 
Pentru că, unde ni-i duc aceștia? Ni-i 
robesc, ni-i duc prin ţări străine și-i 
fac robi ca să lucreze pentru nimic 
sau vin aici cu niște terfe. Eu cred 
că nu le poţi zice binefaceri la aceste 
stocuri de boarfe second hand cu care 
ne umple ochii prozeliţii veniţi de pe 
alte meleaguri. Act de binefacere este, 
așa cum ne învaţă bătrânii, să dai ce-
ţi place ţie. Dar nu ce nu-ţi place; să 
nu faci pomană cu lucruri pe care tu 
le dispreţuiești sau te rușinezi să le 
îmbraci, sau chiar vrei să le arunci la 
gunoi! Asta nu-i pomană, frate! Este 
batjocoră, ei ne batjocoresc copiii, 
neamul și noi le pupăm mâna “ia uite 
ce-s de buni!”. La noi e alt principiu: 
„ce ţie nu-ţi place, altui nu-i face”. 

Iată ce vrem noi, cum vrem să 
fi e educaţi copiii. Vrem să-i facem 
să înţeleagă că, chiar dacă mama și 
tata te leapădă, Dumnezeu niciodată 
nu te va lepăda. Acesta este acel fi r al 
vieţii de care copiii trebuie să se ţină 
toată viaţa lor. Și dacă el va fi  prezent 

în școală de la început, dacă nu ne 
vor amesteca din nou … de pe la 
department, de nu știu unde …care vin 
și încep iarăși cu “deprinderi de viaţă”, 
cu psihologi care mai de care... Nu ne 
trebuie psihologi, “psihi” înseamnă 
sufl et, iar doctor de sufl et este preotul 
duhovnic, preotul spiritual, el trebuie 
să fi e prezent în toate școlile. Știţi ce 
am văzut în Elveţia, una din cele mai 
dezvoltate ţări din Europa? Dar și 
în alte ţări duceţi-vă și vedeţi. O să 
permită neamţul altor confesiuni decît 
celor creștine tradiţionale să intre în 
școli? Niciodată, absolut. Dar noi ce 
facem? Trebuie să ne învăţăm de la 
ei. Dacă sînt protestanţi așa rămân 
ei. M-a bucurat poziţia dlui Stepaniuc 
în privinţa acestui obiect “Deprinderi 
de viaţă” și în genere în privinţa 
educaţiei copiilor. Acum se lucrează 
asupra acestor lucruri se face un 
proiect special unde intră numaidecât 
și credinţa ortodoxă. Are o poziţie 
favorabilă creștinilor în această 
problemă și prim-ministru și, din câte 
știu, dl Președinte al republicii.

E drept că mai sunt directori care 
ţin cu dinţii de acest obiect, vor să-i 
vadă goi pe copiii lor.

Eu cred că pedagogii aceștia 
trebuie să se mărturisească că au 

fost ateiști: comsomoliști, pioneri. 
Vedeţ însă astăzi că sînt și comuniști 
credincioși și nu putem decât să 
ne bucurăm de acest lucru. Să deie 
Dumnezeu să fi e luminaţi cu fl acăra 
credinţei cît mai mulţi! Și să deie 
Dumnezeu să ajungă glasul nostru și 
la cei de la Ministerul Învăţământului 
să ceară chiar ei prezenţa Bisericii 
în școli. Credeţi-mă că aceasta o să 
rezolve într-o măsură destul de mare 
soarta copiilor, care trebuie să știe 
că fără Dumnezeu nimic nu poate să 
fi e”.   

Nu ne rămîne decât să le dorim 
din partea tuturor colaboratorilor 
ziarului „Curierul Ortodox” și a 
portalului www.mdn.md.  Doamne 
ajută! tuturor preoţilor și mirenilor 
care s-au implicat în acest proiect 
important de misionarism ortodox. 
Fie ca bunul Dumnezeu să reverse 
pacea, bucuria și înţelepciunea Lui 
asupra păstorilor de la acest paraclis 
și asupra copiilor și a învăţătorilor 
păstoriţi. „Iar Dumnezeul nădejdii să 
vă umple pe voi de toată bucuria și 
pacea în credinţă, ca să prisosească 
nădejdea voastră, prin puterea 
Duhului Sfânt”, cum ar fi  zis Sfântul 
Apostol Pavel. 

Igor Pînzaru

LA GIMNAZIUL INTERNAT NR. 2 
DIN CHIȘINĂU 

A FOST DESCHIS UN PARACLIS
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Stimate domnule 
Prim – ministru !

De acum sînt 4 luni de când 
se discută activ în societate 
de pedagogi, medici, părinţi, 
diferite ONG - uri și Biserica 
Ortodoxă din Moldova conceptul 
și conţinuturile obiectului de 
studiu „Deprinderi de viaţă„ 
introdus în școli anul acesta.

În acest răstimp Comisia 
parlamentară a examinat la 
acest subiect peste 120 de 
petiţii și demersuri, peste 30 de 
materiale din mass-media, a avut 
numeroase întâlniri cu specialiști 
în pedagogie, medicină și 
jurisprudenţă.

Concluzia specialiștilor 
este practic unanimă: obiectul 
“Deprinderi de viaţă” trebuie 
urgent retras din școală, 
deoarece are defi cienţe de ordin 
pedagogic, medical, metodic și 
juridic. Acest obiect care a avut 
o sarcină nobilă, dar complicată, 
a fost scris de specialiști de 
califi care joasă, care cunosc 
slab pedagogia și psihologia 
vârstelor, metodica predării 
educaţiei sexuale, Constituţia 
și legislaţia în vigoare despre 
familie, instruirea, educaţia și 
protecţia minorilor.

Prin obiectul de studiu 
„Deprinderi de viaţă”, în școală, 
în clasele I-XII s-a introdus, de 
fapt, „Educaţia sexuală” - un 
concept școlar complicat și 
discutabil din punctul de vedere 
al efectelor asupra moralităţii 
minorilor. Este de remarcat 
că standardele educaţionale la 
„Educaţia sexuală” în Republica 
Moldova nu au fost create 
și aprobate ofi cial de către 
Ministerul Educaţiei, Tineretului 
și Sportului.

Constituţia Republicii 
Moldova în. art. 50 alin.4 
indică „folosirea lor (minorilor) 
în activităţi care le-ar dăuna 
sănătăţii, moralităţii sau care 
le-ar pune în primejdie viaţa 
sau dezvoltare normală sînt 
interzise”.

Codul Penal al R. Moldova 
în art. 175 și 208 pedepsește 
grav atentatorii la moralitatea 
copiilor.

Astfel, iniţiatorii și autorii 
cursului „Deprinderi de viaţă”, 
ignorând prevederile Constituţiei 
și legilor în vigoare despre 
sănătatea morală a minorilor, 
au introdus în conţinutul 
obiectului „Deprinderi de viaţă” 
discuţii, meditări și expuneri 

asupra noţiunilor: sex, vagin, 
penis, ejaculare, erecţie, sex 
oral, contraceptive orale, sexul 
anal, contact sexual, parteneriat 
sexual etc. Toate aceste noţiuni 
sînt însoţite de desenele 
respective și de defi niţii teoretice 
care provoacă discuţii și emoţii 
indecente în rândurile minorilor.

Autorii cursului, introducând 
acest conţinut, au încălcat 
prevederile știinţelor pedagogice 
despre particularităţile de vârstă, 
au atentat la sănătatea psihică a 
copiilor de până la 16 ani care 
se afl ă sub protecţia strictă a 
familiei și statului, au provocat 
acţiuni pentru stimularea, 
stârnirea instinctelor sexuale ale 
minorului de 11-17 ani care în 
această perioadă se afl ă la vârsta 
maturizării sexuale. Știinţa 
penală califi că ca perversiune 
dăunătoare moralităţii acţiunile 
celor vârstnici de stimulare 
a instinctelor sexuale ale 
minorului, inclusiv discutarea 
cu minorul a temelor cu caracter 
sexual indecent, necuviincios, 
făţiș.

Legislaţia majorităţii ţărilor 
civilizate, inclusiv cea a SUA, 
Franţei, Italiei, României, 
Ucrainei, Rusiei etc. are restricţii 
foarte concrete asupra educaţiei 
sexuale a minorilor de până la 12 
ani, 16 ani, 18 ani.

Manualul „Deprinderi de 
viaţă” încearcă să introducă 
în normalitate familia 
„netradiţională”. Aceasta este 
o încălcare a art. 48, alin. 2 
din Constituţie care prescrie 
că „familia se întemeiază pe 
căsătoria liber consfi nţită între 
bărbat și femeie”. Acest obiect 
școlar nu educă abstinenţa, 
fi delitatea și prietenia în relaţiile 
dintre sexe, ci din contră, 
sînt împinse în normalitate 
„parteneriatul sexual”, 
prezervativele, contraceptivele 
care sunt efi ciente la schimbarea 
partenerilor, dar care nu 
protejează de SIDA. La fel și 
Codul Familiei al RM în art.2 
prescrie că „relaţiile familiale 
sunt reglementate în conformitate 
cu principiul monogamiei”.

La fel de discutabil este 
compartimentul „Drogurile”. 
Aceste teme sunt elucidate cu 
amănunte care provoacă psihicul 
minorului să încerce drogurile 
pentru a scăpa de probleme, 
teamă, stres și pentru a gusta 
din bucurii, dispoziţie bună și 
fantezii euforice.

Absolut inadmisibil pentru 
vârsta adolescenţei autorii 

descriu amănunţit caracteristica 
celor mai importante droguri, 
metodele de aplicare, efectele 
„fericite” produse de ele.

Acestea și alte lacune ale 
obiectului au fost discutate în 
Comisie și de alte grupuri de 
deputaţi, inclusiv de femeile-
deputate din Parlamentul 
Republicii Moldova.

Comisia parlamentară nu 
a putut găsi răspuns clar și 
transparent privind cheltuirea 
celor 2 mil. de dolari pentru 
elaborarea cursului „Deprinderi 
de viaţă”. În opinia noastră, 
Ministerul Educaţiei, Tineretului 
și Sportului, colaboratorii 
acestuia din fosta legislatură, 
poartă răspundere directă pentru 
desfășurarea concursului pentru 
elaborarea curriculum-ului și 
manualelor. Nu este clar cum s-a 
desfășurat concursul de selectare 
a autorilor și a monografi ilor, 
după ce criterii au fost selectaţi 
autorii.

Dintre cei 12 autori ai 
ghidurilor și manualelor 
„Deprinderi de viaţă” 8 sunt 
conducători și formatori în niște 
organizaţii non-guvernamentale, 
rupţi de pedagogia practică 
și care au mai participat la 
implementarea unor programe 
contradictorii și chiar dubioase: 

1. Iosif Moldovanu – autorul 
principal al manualelor cl. V-VII, 
VIII-IX, Centrul Naţional de 
Resurse pentru Tineret, ONG; 

2. Claudia Coadă – Centrul 
Naţional de Resurse pentru 
Tineret, ONG;

3. Daniela Platon – Centru 
de Informare și Documentare 
privind Drepturile Omului, 
ONG;

4. Elena Racu – președintele 
Asociaţiei Tinerilor Moderatori 
din Moldova, ONG;

5. Sergiu Tomșa – președin-
tele Centrului Naţional pentru 
tineret, ONG.

6. Maria Vrînceanu–consul-
tant UNICEF, pedagog la clasele 
primare;

7. Veronica Boldișor– Cen-
trul Regional de Resurse pentru 
Copii și Tineret, Orhei ONG;

8. Cezar Gavriliuc- jurist, 
Centrul de Informare și 
Documentare privind Drepturile 
Copilului din Moldova, ONG 
etc.

Unde sunt pedagogii, 
psihologii, medicii, juriștii 
cu renume de la Universităţi 
și Academia de Știinţe care 
trebuiau antrenaţi în pregătirea 
conceptului și manualelor 

respective?
Este fără răspuns și 

întrebarea: cum au putut fi  
semnate și promovate de 
către funcţionarii Guvernului 
și Ministerului Educaţiei, 
Tineretului și Sportului 
responsabili pentru domeniul 
educaţiei – N. Velișco, E. 
Parlicov, D. Gînu, - proiecte 
despre sexualitate care costă 
peste 30 mil. lei, în condiţiile în 
care multe școli activează fără 
pedagogi, în sărăcie, nu sunt 
manuale pentru copiii nevoiași, 
nu este literatură pentru 
biblioteci, nu sunt echipamente 
pentru lecţiile de educaţie fi zică, 
chimie, fi zică, biologie etc.?!

Domnule Prim - 
ministru!

Ţinând seama de aceste 
probleme abordate de deputaţi, 
precum și defi cienţele de ordin 
pedagogic, metodic, medical, 
legislativ, reacţia negativă, dar 
motivată a societăţii civile, 
supraîncărcarea programelor de 
studii cu obiectivele „ Educaţia 
moral-spirituală”, „ Educaţia 
civică”, „Noi și legea”, „Deprinderi 
de viaţă”, Comisia a propus 
Ministerului Educaţiei, Tineretului 
și Sportului să sintetizeze un singur 
curs de educaţie morală și civică în 
școală.

Din păcate, deși Ministerul 
a anunţat retragerea manualelor 
din școală, promotorii cursului, 
adevăraţii responsabili pentru 
eșecul pedagogic și fi nanciar 
al acestui proiect, încearcă 
prin diferite canale a impune 
părinţilor, directorilor de școli, 
pedagogilor continuarea lecţiilor 
la acest obiect școlar în semestrul 
al II-lea.

În temeiul celor relatate, 
Comisia parlamentară propune 
următoarele: 

1. Retragerea necondiţionată 
a cursului „Deprinderi de viaţă” 
din toate școlile Republicii 
Moldova.

2. Crearea unui grup de lucru 
din specialiști cu califi care înaltă, 
sub conducerea dlui V. Cristea, 
care urmează să sintetizeze 
conţinuturile educaţionale 
„Educaţia moral-spirituală”, 
„Noi și legea”, „Deprinderi de 
viaţă”, într-un obiect unic.

3. Crearea unui grup de lucru 
care ar investiga cauzele și ar 
determina funcţionarii vinovaţi 
de eșecul acestui proiect, care 
a avut ca scop combaterea 
HIV SIDA în R. Moldova, dar 
a fost realizat incompetent, 
intransparent cu încălcarea 
legislaţiei.

4. Ministerul Educaţiei, Tine-
retului și Sportului și Ministerul 
Justiţiei să vină cu iniţiative 
de concretizare a legislaţiei la 
temă „ Educaţia sexuală”, luând 
în considerare particularităţile 
psihofi ziologice de vârstă ale 
minorilor și practica altor ţări.

Comisia solicită pedepsirea 
penală, administrativă și 
disciplinară a funcţionarilor 
care au participat la proiect și 
au dat dovadă de incompetenţă 
profesională și de drept și au 
adus statului daune fi nanciare de 
zeci de milioane de lei.

Cu respect,
Președintele Comisiei       

                                Victor 
STEPANIUC

P.S. Prim-ministru, Vasile 
Tarlev urma să informeze comisia 
parlamentară pentru educaţie 
despre măsurile întreprinse încă 
în luna ianuarie. Deocamdată, 
însă, premierul ezită să dea un 
răspuns franc, ceea ce ne face să 
presupunem că cineva încearcă 
să-l determine să-și schimbe 
poziţia. Cu alte detalii vom 
reveni în numărul următor. 

Victor Stepaniuc: MANUALUL 

“DEPRINDERI DE VIAŢĂ” TREBUIE 

URGENT RETRAS DIN ȘCOALĂ

Președintele comisiei parlamentare pentru educaţie, Victor Stepaniuc a adresat o scrisoare 
premierului Vasile Tarlev în care îi aduce la cunoștinţă rezultatele examinării a peste 120 de demersuri 
și petiţii și a circa 30 de materiale de presă la tema oportunităţii obiectului “Deprinderi de viaţă”. 
Concluzia specialiștilor din parlament este univocă: manualul trebuie retras din școli deoarece 
are “defi cienţe de ordin pedagogic, medical, metodic și juridic”. Le propunem cititorilor noștri 
această scrisoare care poate fi  găsită și pe site-ul Centrului de Analiză și Monitorizare Strategică, 
www.mdn.md.
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CALENDAR 

CREȘTIN

ORTODOX

FEBRUARIE

1(14.02)   M  Înainteprăznuirea  Întâm-
pinării Domnului și Mântuitorului
Nostru Iisus Hristos. Sf. Mc. Trifon, 
Perpetua și Felicitas.
2(15) Mc + Întâmpinarea Domnului 

p ș

nostru Iisus Hristos.
3(16.02) J Dreptul Simeon și Proorociţa
Ana.
4(17.02) V Cuviosul Isidor și Sf. Mc. 
Avramie.
5(18.02) S Sfi ntele Muceniţe Agata și
Teodula.
6(19.02) Duminica Fiului Risipitor 
Cuv. Vucol și Sfi nţii Mucenici Iulian, 
Fausta și Fotie patriarhul.(La Utrenie
la Polieleu se adaugă și Ps 136: „La râul
Babilonului”. Acest Psalm se cântă și în
următoarele două duminici)
7(20.02) L Cuvioșii Partenie și Luca.
8(21.02) M Sf. Mc. Teodor Stratilat și
Sf. Prooroc Zaharia. Săptămâna aceasta
postul de miercuri și vineri se anulează.
9(22.02) Mc Sfi nţii Mucenici Nichifor, 
Marcel și Pangratie.
10(23.02) J Sfi nţii Mucenici: Haralambie
și Valentina    
11(24.02) V Sf.   Mc.  Vlasie  și  Teodora,
împărăteasa.
12(25.02) S Pomenirea morţilor.
Sfi nţii Meletie al Antiohiei și Antonie,
patriarhul.
13(26.02) Duminica lăsatului sec
de carne, a Judecăţii de apoi. Cuv. 
Martinian și Sf. Apostoli Acvila și
Priscila.
14(27.02) L Cuvioșii Auxentie, Maron 
și Avramie.
15(28.02) M Sf. Apostol Onisim și Sf. 
Mc. Maior.
16(1.03) Mc Sf. Mucenici Pamfi l și 
Valentin.
17(2.03) J Sf. Mc. Teodor Tiran și Sf.
Mariamna.
18(3.03) V Sf. Leon Papa Romei și Cuv. 
Agapit, Mariam și Pulheria.
19(4.03) S Sf. Apostoli Arhip, Filimon și
Apfi a. Cuvioșii Evghenie și Macarie.
20(5.03) Duminica lăsatului sec de
brânză, a izgonirii lui Adam din  Rai, 
a iertării. Sf. Leon și Agaton; Cuviosul 
Visarion.
21(6.03) L Începutul Postului Mare. 
Cuvioșii Timotei și Eustatie, episcopul
Antiohiei.
22(7.03) M Afl area Moaștelor Sf.
Mucenici din Evghenia. Săptămâna 
aceasta  miercuri și vineri este dezlegare
de pește, ouă și lactate.
23(8.03) Mc + Sf. Mc. Policarp al
Smirnei.
22(9.03) J întâia și a doua afl are a
Capului Sf. Ioan Botezătorul.
25(10.03)   V   Sfi nţii   Tarasie,
arhiepiscopul Constantinopolului,    
Alexandru     și     Ipatie.
26(11.03) S  M. Mc. Teodor Tiropn
(Sărbătoare care trece și se sărbătorește
în prima sâmbătă a primei săptămâni a
Postului Mare) Sf. Porfi rie din Gaza; Sf.
Muceniţă Fotini.
27(12.03) Duminica 1 a Postului Mare. 
Cuv. Procopie Mărturisitorul, Talaleu
și Rafael din Brooklyn.
28(13.03) L Cuv. Vasile Mărturisitorul, ce
a sihăstrit împreună cu Sfântul Procopie.

Cât de bine numesc sfi ntele cântări postul 
„maică a înfrânării”! Căci, pe de o parte, 
nimic nu îl împinge pe om atât de mult la 
încălcarea întregii înţelepciuni ca îmbuibarea 
și beţia, adică încălcarea postului, iar pe de 
alta păzirea postului ne duce la cea mai înaltă 
formă a întregii înţelepciuni, care e curăţia 
inimii.

Știu cât de grea este postirea în vremurile 
noastre, știu că nu totdeauna puteţi găsi 
mâncare de post. Ce să vă spun? Important 
e nu numai ce vă intră în gură, ci în primul 
rând dispoziţia duhovnicească, atitudinea 
faţă de post: căci dacă nu aveţi mâncare de 
post și sunteţi nevoiţi să mâncaţi ce puteţi 
găsi, Dumnezeu n-o să vă osândească pentru 
asta; dar dacă veţi dispreţui postul, dacă nu 
veţi avea intenţia și dorinţa de a posti, veţi fi  

osândiţi de Dumnezeu, fi indcă El preţuiește 
nu numai faptele noastre bune, ci și intenţiile 
noastre bune. El privește inima noastră, și 
dacă vede că suntem amărâţi fi indcă nu putem 
posti, ne socoate această amărăciune întru 
adevărat post.

De ce suntem datori să nutrim mare 
evlavie faţă de post? În primul rând, fi indcă 
postul a fost rânduit de însuși Domnul nostru 
Iisus Hristos, iar ceea ce a rânduit El e sfânt și 
cuvintele Lui trebuie păzite din toată inima.

Pe lângă asta, Domnul ne-a dat El însuși 
pildă, postind patruzeci de zile în pustie. 
Și sfi nţii Lui apostoli posteau, în Faptele 
apostolilor citim că ei, postind și rugându-se, 
și-au pus mâinile peste Saul și peste Varnava, 
și așa i-au lăsat să plece (v. Fapte 13, 2-3). 

Cei care nu vor să postească, cei ce 
dispreţuiesc postul, care îl resping, de pildă 
sectanţii sau protestanţii, care postesc numai 
două-trei zile pe an, spun cu făţărnicie: 
„Trebuie să plăcem lui Dumnezeu nu prin 
mâncare, ci prin fapte bune”. Dar faptele lor 
bune sunt făţărnicie de la un capăt la altul. Ei 
fac adeseori trimitere la cuvintele Domnului: 
Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea 
ce iese din gură, aceea spurcă pe om. (Mt 15, 
11) – însă cuvintele acestea au fost spuse 
mai mult spre înfi erarea cugetării deșarte a 
fariseilor și a cărturarilor, care dădeau o uriașă 
însemnătate curăţiei dinafară, de pildă spălării 
mâinilor înainte de masă, dar nu se îngrijeau 
deloc de curăţia inimii. De asemenea, în 
cugetarea deșartă a potrivnicilor postului este 
vorba întotdeauna de aspectul lui exterior, ca 
și cum postul ar fi  regim alimentar!

Mulţi citează cuvintele apostolului 
Pavel: Pe cel slab în credinţă primiţi-l nu 
întru îndoirea gândurilor, că unul crede 
să mănânce de toate, iar cel slab legume 
mănâncă. Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască 
pe cel ce nu mănâncă, iar cel ce nu mănâncă 
să nu osândească pe cel ce mănâncă, fi indcă 
Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu ca să judeci 
pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau 
cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca 
să-l facă să stea (Rom. 14, 1-3).

Scoase din context, cuvintele acestea 

nu sunt cu totul limpezi. Apostolul Pavel 
vorbește despre probleme dureroase ale 
vremii sale: despre păzirea exagerată de 
către unii a rânduielilor Vechiului Testament, 
în particular a deosebirii dintre „curat” 
și „necurat”, precum și despre ferirea de 
mâncărurile jertfi te idolilor sau gustarea lor 
și smintelile ce apăreau de aici. Ceva mai 
jos, lucrul acesta devine evident: Știu și sunt 
încredinţat în Domnul Iisus că nimic nu este 
întinat prin sine, decât numai pentru cel care 
gândește că e ceva întinat: pentru acela, întinat 
este... Rău este pentru omul care mănâncă spre 
poticnire. Bine este să nu mănânci carne, nici 
să bei vin, nici să faci ceva de care fratele tău 
se poticnește, se smintește sau slăbește (Rom. 
14, 14-20). Și în continuare sfântul apostol 
trage concluzia că trebuie să facem totul din 

credinţă și întru slava lui Dumnezeu.
În acest context, cel slab în credinţă 

este cel care se smintește, lăsându-se târât 
de cugetarea deșartă, nu cel care postește 
crezând în sfi nţenia postului. Pe deasupra, 
noi ne înfrânăm de la mâncarea de dulce 
nu fi indcă o socotim necurată, fi indcă tot 
ce a zidit pentru noi Făcătorul este curat, ci 
datorită poruncii privitoare la înfrânare, spre 
înfrânarea patimilor și poftelor noastre, după 
cuvântul aceluiași apostol. Și, bineînţeles, 
postim pentru Domnul, întru slava lui 
Dumnezeu, cum ne-a și învăţat Domnul. Dar 
de ce nu vor să postească sectanţii și ceilalţi? 
Să se gândească singuri.

Din celelalte Epistole ale apostolului 
Pavel putem trage concluzia că și el ţinea 
post.

Dau numai un exemplu. În a doua Epistolă 
către corinteni, vorbind despre numeroasele 
necazuri și pătimiri prin care a trecut în 
timp ce propovăduia despre Hristos, arată 
că s-a afl at în felurite primejdii: în osteneală 
și supărare, în privegheri de multe ori, în 
foame și în sete, în posturi adeseori, în frig și 
în golătate (2 Cor. 11, 27). Și atunci, cine va 
cuteza să spună că apostolul nu postea? Cine 
va cuteza să îi răstălmăcească vorbele, făcând 
din ele o tăgăduire a postului? Dimpotrivă, el 
îi chema pe creștini să exerseze postirea, le 
arăta uriașa însemnătate a înfrânării.

„Dar care este însemnătatea postului?” 
- veţi întreba. Încă din Vechiul Testament, 
în cartea prorocului Iona citim că Domnul 
Dumnezeu a osândit la nimicire străvechiul, 
uriașul și vestitul oraș Ninive - dar înainte 
de înfăptuirea osândei l-a trimis acolo pe 
prorocul Iona ca s-o vestească locuitorilor 
Ninivei și să îi cheme la pocăinţă.

Ninivitenii au fost cutremuraţi de 
propovăduirea lui Iona; au căzut îndată pe 
gânduri, s-au pocăit, au hotărât să-și schimbe 
viaţa păcătoasă - și însuși regele din Ninive le-
a poruncit tuturor locuitorilor să petreacă trei 
zile în post, punând la post chiar și animalele. 
El însuși s-a  îmbrăcat în sac și și-a turnat 
cenușă în cap, și tot poporul a făcut la fel: trei 
zile au postit toţi cu post deplin și desăvârșit.

Ce credeţi că s-a întâmplat? Pentru acest 
post, pentru adânca pocăinţă Domnul a miluit 
orașul Ninive și a schimbat cumplita Sa 
hotărâre. Orașul a scăpat de nimicire. Fiecare 
creștin poate, la rândul său, să se mântuiască 
prin post și pocăinţă, fi indcă postul naște 
aplecarea spre pocăinţă.

Mai vreau să vă amintesc că Domnul, 
când ucenicii Săi nu au putut să vindece un 
îndrăcit, a zis: Acest neam de draci nu iese 
decât cu rugăciune și cu post (Mt. 17, 21). 
Vedeţi puterea postului? El izgonește dracii 
- dracii fug de post, fi indcă urăsc postul. Nu 
cumva se afl ă printre noi cineva care urăște 
postul, asemănându-se dracilor?

Cine citește Vieţile Sfi nţilor știe în ce 
chip de neurmat pentru noi posteau cuvioșii 
Părinţi și cuvioasele Maici: ei posteau mereu, 
adeseori nu mâncau de dulce, mulţi gustau 
doar pâine și apă, dar trăiau o sută de ani și 
mai bine, fi indcă îi ţinea harul atotputernic al 
lui Dumnezeu, în timp ce noi nădăjduim în 
sprijinul mâncărurilor noastre rafi nate, care, 
fi indcă veni vorba, sunt deseori vătămătoare 
pentru sănătate, pricinuind numeroase boli de 
stomac și de intestine, dureri de cap, podagră 
și așa mai departe. 

Așadar, să nu se îndoiască nimeni de 
faptul că postul petrecut în chip plăcut lui 
Dumnezeu nu vătăma, ci, dimpotrivă, dă tărie 
și putere trupului și duhului. Nu puteţi posti 
cum posteau cuvioșii, dar puteţi păzi posturile 
rânduite de Biserică.

Dacă, postind, ne vom învăţa să ne 
înfrânăm pântecele nesăţios, ne va fi  mai 
simplu să ne învăţăm cu înfrânarea tuturor 
poftelor, tuturor pornirilor trupești, din care 
vin cele mai multe păcate: prin înfrânarea de 
la mâncarea oprită în timpul postului ne călim 
voinţa. Și oare sunt puţine lucrurile de la care 
trebuie să ne înfrânăm? Oare puţine sunt 
lucrurile pe care trebuie să ni le interzicem?

Așadar, să ne binecuvânteze Domnul la 
nevoinţa postului care ne stă în faţă, să ne 
dăruiască credinţă, tărie și răbdare. Amin.

Sfântul Luca al Crimeei,
 2 martie 1952

A  VENIT POSTUL, MAICA ÎNFRÂNĂRII

    
Cu  o  nespusă     

bucurie,   dragoste  și   
lumină    celebrăm  marea  
sărbătoare  a   „Celor  ce  
au  fost  întocmai  la 
obicei cu Apostolii  și 
lumii învăţători”   pe 
Sfi nţii și Marii Ierarhi: 
Vasile  cel  Mare,  
Grigore  de  Dumnezeu  
Cuvântătorul  și  Ioan  
Gură  de  Aur.   Acești   
mari  teologi  și Ierarhi  
ai Bisericii  au cultivat 
în sufl etele  oamenilor 
pe Hristos ca model 
desăvârșit: „Calea,    
Adevărul   și   Viaţa”    
arătând  unitate  în  
cuget,  simţire  și  voinţă    
care     se alimenta din 

una și aceeași rădăcină 
– Hristos Mântuitorul 
lumii. Ei au constituit prin 

dragostea faţă de Hristos, 
prin cultura și virtuţile 
lor alese o sinteză vie 
între credinţă, teologie 
și faptă. Modelul vieţii 
lor este  important atât 
pentru slujitorii feţelor 
bisericești, cât și pentru 
noi cei care ne afl ăm la o 
treaptă iniţială a studiului 
teologic. Perioada din 
timpurile moderniste și 
până în prezent în epoca 
marilor treceri de la o 
economie la alta spre o 

democraţie utopică  este 
caracterizată de mari 
perturbări în rândurile 

celor ce vor să vadă 
vremurile apocaliptice, 
care destramă sufl etele 
oamenilor și în special a 
tinerei generaţii. 

Acești trei stâlpi ai 
credinţei,  sfi nţi ierarhi  
sunt și pentru noi elevii 
Seminarului Teologic 
din Chișinău ca trei făclii 
care ne luminează calea 
spre mântuire.

În școala noastră am 
afl at multe lucruri de care 
în trecut nici nu auzisem.

Nimic nu este 
comparabil cu cei 3 ani 
din  viaţă petrecuţi în 

această instituţie. Ea  
ne-a fost primul locaș 
de sprijin sufl etesc și 
apărător al celor mai 
ascunse gânduri care nu 
pot fi  uitate niciodată. 
Ele sunt și vor rămâne 
ca model de urmat pentru 
noi tinerii creștini, cei 
care suntem cu speranţa 
că profesorii noștri care 
au depus atât efort în 
cultivarea noastră și în 
edifi carea celor mai sacre 
reguli duhovnicești nu vor 

ceda în faţa difi cultăţilor, 
ci precum am fost educaţi 
și instruiţi noi, ei vor 
continua să croiască 
drumuri spre mântuirea 
sufl etelor „pierdute”. 
Cu adânc respect și cu o 
închinăciune ne plecăm  
în faţa Administraţiei și 
a întregului corp didactic 
al Seminarului Teologic 
din mun. Chișinău care 
în această zi  celebrează  
Hramul. Le urăm numai 
sănătate, prosperitate, 
succese în toate, mântuire 
sufl etească și Domnul să 
binecuvânteze osteneala 
lor. Din partea anului III 
a Seminarului Teologic 
vă dorim LA MULŢI 
ANI.

Zgherea Dumitru, an. 
III  Seminarul Teologic 

„ Sf. Trei  Ierarhi” mun. 
Chișinău   

La hramul Seminarului Teologic 
din Chișinău “Sf. Trei Ierarhi”

„În  tot  pământul  a  
ieșit   vestirea  lor,  și  la  
marginile  lumii   cuvintele   
lor”  (Ps. 18,4) 
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Potrivit educatorului Rodica 
Gabarev care suplinea și funcţia de 
traducător de germană la „Orfeu”, 
pedagogii de la această instituţie au 
fost înduplecaţi, sau chiar obligaţi, 
să frecventeze orele de teosofi e, 
care au loc chiar în incinta școlii 
în fi ecare joi. Directorul școlii, 
Oleg Ababii le sugerează foarte 
delicat colaboratorilor săi că 
studierea teosofi ei este un element 
obligatoriu pentru cei care vor 
să mai lucreze în această școală. 
Majoritatea profesorilor își pleacă 
docil capul în faţa acestor condiţii 
nescrise, impuse de șeful lor, și-și 
primesc resemnaţi leafa în fi ecare 
lună. Mai mult, la îndemnul 
conducerii școlii, învăţătorii 
participă și bat frenetic din palme 
la seminare, în cadrul cărora li se 
vorbește despre reîncarnare, despre 
karma, despre posibilitatea lor de 
a deveni „dumnezei” și despre 
Evanghelia după Toma. Tocmai la 
unul din aceste seminare dubioase, 
la care au participat și profesorii 
de la Waldorf, directorul adjunct 
de la complexul-pilot „Orfeu”, 
Silvia Mîrzenco, a declarat solemn 
că de acum înainte pedagogii 
de la „Orfeu” vor studia în mod 
obligatoriu teosofi a. 

Directorul de la „Orfeu” Oleg 
Ababii neagă însă aceste fapte, 
afi rmând că studierea teosofei, la 
fel ca și seminarele la care participă 
pedagogii, se face de bună voie, 
din considerente cognitive, 
pentru ca pedagogii curativi să 
cunoască mai bine natura omului. 
Iar jocurile ritualice, cu cercuri și 
lumânări de la „Orfeu” ar fi  niște 
simple „jocuri” pentru copii.  

În mai multe publicaţii a fost 
abordată chestiunea cu privire 
la pătrunderea unor organizaţii 
oculte în învăţământul din 
Republica Moldova, fi ind arătată 
implicarea Ministerului Educaţiei, 
Tineretului și Sportului în acţiuni 
de prozelitism și de promovare 
a unor ideologii sectare prin 
intermediul școlii și al învăţătorilor 
care primesc bani din buget pentru 
cu totul altceva. De data aceasta 
avem un caz mai special, pentru 
că șefi i de la „Orfeu” spun că au 
fost nevoiţi să recurgă la anumite 

practici antroposofi ce - deoarece 
„defectologia nu oferă soluţii 
viabile pentru copiii cu disabilităţi 
mintale severe, de care nu se mai 
ocupă nimeni și care rămân în 
consecinţă neșcolarizaţi”, și în 
baza faptului că toate acţiunile 
lor au fost coordonate cu 
Ministerul Educaţiei și Direcţia 
generală, educaţie, știinţă, tineret 
și sport a Primăriei municipiului 
Chișinău, în temeiul unui Acord 
General de colaborare între 
Direcţia menţionată a primăriei, 
Secretariatul Mondial de 
Pedagogie Curativă din Elveţia 
și Complexul-Pilot de Pedagogie 
Curativă „Orfeu”. Pentru ca să 
vă faceţi o mică închipuire despre 
ce este Antroposofi a vom aduce 
aici cuvintele Silviei Mîrzenco: 
„Antroposofi a este un iaz mare 
cu de toate, dar în care este un 
diamant mare de preţ pedagogia 
curativă, pentru care am să mă vâr 
în acest iaz”.

Dacă învăţătorii de la „Orfeu” 
sunt mai prudenţi în folosirea 
termenilor, funcţionarii de la 
primărie se pronunţă, în acest 
context, în modul cel mai direct. 
Astfel, în scrisoarea adresată 
doctorului Rudiger Grimm la 8 
noiembrie 2005, primarul general 
interimar Mihail Furtună (destituit 
recent de consiliul municipal) 
menţiona: „Primăria municipiului 
Chișinău, Republica Moldova vă 
salută cordial și se adresează către 
dvs. cu următoarele:

Datorită sprijinului dvs. 
și iniţiativelor profesorilor și 
părinţilor a devenit posibilă 
fundarea primei instituţii de 
Pedagogie Curative pe baze 
antroposofi ce din Republica 
Moldova, Complexul-pilot de 
pedagogie Curativă „Orfeu” 
(CPPC „Orfeu”)... De serviciile 
Pedagogiei Curative benefi ciază 
136 de copii cu disabilităţi mintale, 
inclusiv severe, în grădiniţă, 
școală și clasele de meserii ale 
CPPC „Orfeu” ...

Dar s-o luăm de la capăt 
și să vedem ce zic specialiștii 
despre antroposofi a și teosofi a 
lui Rudolf Steiner. Site-ul http:
//iriney.vinchi.ru/, al Centrului 

Informativ Consultativ “Sfântul 
Irineu din Lion”, care funcţionează 
cu binecuvântarea Patriarhului 
Alexei al II-lea și este specializat 
în noile curente religioase, secte 
și culte prezintă următoarele 
informaţii, atestate de cunoscutul 
specialist în domeniu, prof. 
Alexandru Dvorkin: 

Rudolf Steiner 
și antroposofi a

Antroposofi a s-a născut în 
perioada haosului spiritual care 
domina în Germania la începutul 
secolului XX. În acea vreme 
fenomenul dezvoltării unor noi 
grupuri oculte era comparabil ca 
amploare cu proliferarea cultelor 
„NEW AGE” pe teritoriul SUA 
în perioada anilor ‘60. „Societatea 
antroposofi că” a fost fondată 
de Rudolf Steiner (1861-1925), 
șeful fi lialei germane de teosofe, 
care a abandonat teosofi a și a 
înfi inţat o sectă în baza unor 
revelaţii personale despre „lumea 
spirituală”. Secta a atins apogeul 
dezvoltării sale în perioada crizei 
sociale și politice care a măcinat 
Germania în anii dinaintea 
Primului Război Mondial și 
după. Activitatea sectei include 
medicina antroposofi că (în Europa 
secta dispune de spitale proprii), 
„agricultura biodinamică”, școli de 
dans euritmic, sătucuri „Kemphill” 
pentru oameni cu retard mintal și o 
„biserică” denumită „Comuna 
creștină”. Cel mai efectiv mijloc 
de răspândire a teosofei sunt 
școlile Waldorf”. Potrivit datelor 
cercetătorilor Dan Dugan și Judith 
Daar, în toată lumea există circa 
500 de școli Waldorf, inclusiv 125 
în SUA. Numărul școlilor de tip 
Waldorf crește în permanenţă. 

Învăţătura
Potrivit învăţăturii lui Steiner, 

Hristos – este un dumnezeu al 
soarelui, care a venit pe pământ nu 
pentru a izbăvi omenirea de păcat, 
ci pentru a ajuta neamul omenesc 
să echilibreze balanţa infl uenţelor 
zeilor luminii și întunericului din 
zoroastrism – Lucifer și Ahriman. 
În revelaţiile lui Steiner, de obicei, 
se amestecă aspecte religioase, 

știinţifi ce și istorice. Versiunea 
istoriei, promovată de el, include 
capitole despre continentele 
dispărute Lemuria și Atlantida 
- capitole descoperite pe calea 
„clarviziunilor” din mitologia 
„cronicelor akași”.

Câteva dintre concepţiile 
centrale ale lui Steiner: 
reîncarnarea, carma și politeismul 
sunt preluate din hinduism 
prin teosofe. La aceastea el a 
mai adăugat două zeităţi din 
zoroastrism și a plasat acest 
amestec în cămașa cosmologiei 
geocentrice a Europei evului 
mediu, potrivit căreia omenirea în 
ierarhia cosmică se situează sub 9 
categorii de fi inţe supranaturale. 
Elementul unifi cator al sistemului 
lui Steiner este o doctrină ocultă 
de corelaţii, exprimată de formula 
„ce este sus, este și jos”. 7 planete 
corespund cu 7 epoci istorice, 
12 constelaţii ale zodiacului 
corespund cu 12 părţi ale 
organismului omenesc, patru stihii 
– cu patru tipuri de temperamente 
umane ș.a.m.d. până în cele mai 
mici detalii. Aceste corelaţii 
magice caracterizează cosmosul ca 
o reţea spirituală vie a existenţei.

Viziunea mistică a lui Steiner 
este profund pesimistă. Între 
altele, el a prevăzut încarnarea 
zeului întunericului Ahriman la 
începutul secolului XX. După 
Războiul I Mondial când a suferit 
eșec încercarea lui de a convinge 
conducătorii mai multor ţări să 
implementeze un sistem politic 
utopic al cărui autor era chiar el, 
Steiner a elaborat un program de 
învăţământ pentru ca antroposofi a 
să poată începe procesul de 
creștere a nivelului evolutiv al 
sufl etelor care se vor reîncarna 
în generaţiile viitoare (aici aveţi 
tot dreptul să râdeţi). Ca și alţi 
lideri sectari, Steiner afi rma că 
descoperirile lui sunt unicul adevăr 
și că toate celelalte tradiţii și tipuri 
de cunoștinţe sunt greșite”. 

În comentariile cercetătorilor, 
Dan Dugan și Judith Daar cu 
privire la concepţiile lui Steiner 
se menţionează: „Deoarece 
antroposfi a reprezintă un sistem 
totalist bazat pe convingeri 
religioase, avem mari îndoieli în 
privinţa necesităţii acceptării în 
școlile de stat a pedagogiei lui 
Steiner”.

Faptul că învăţătura lui 

Steiner are un caracter religios 
ridică anumite întrebări pentru 
„activităţile antroposofi ce” ale 
șefi lor de la „Orfeu”, pentru că 
instituţia pe care o diriguiesc aceștia 
este una de stat, iar în Republica 
Moldova, potrivit informaţiilor 
oferite de șeful serviciului de 
stat pentru problemele cultelor, 
Serghei Iaţco, antroposofi a nu este 
înregistrată în calitate de cult sau 
asociaţie religioasă, adică nu este 
recunoscută. 

Aceasta ar însemna că 
implicarea obligatorie a 
personalului școlii în studierea 
teosofei lui Steiner ar putea fi  
califi cată ca prozelitism abuziv 
– „încercarea de a infl uenţa 
conștiinţa religioasă a unei 
persoane prin abuz de autoritate” 
(vezi articolul 1/1 al Legii despre 
Culte), iar atragerea copiilor la 
rugăciuni colective în cerc cu 
folosirea lumânărilor la începutul 
și sfârșitul săptămânii de studiu 
ar putea fi  interpretată ca act 
de constrângere la practicarea 
exerciţiului religios al cultului 
antroposofi c. Însă, cum am arătat 
mai sus, pentru directorul general 
al CPPC „Orfeu” acestea sunt 
niște simple „jocuri de copil”. Unii 
dintre angajaţii dlui Ababii au însă 
alte păreri despre aceste jocuri.

Igor Pînzaru

P.S. Vom reveni asupra temei 
mai târziu – cu un interviu realizat 
cu angajatul CPPC “Orfeu” 
Rodica Gabarev, și cu replica 
conducerii acestei instituţii. De 
asemenea, preconizăm realizarea 
unor evaluări ortodoxe și juridice 
a lucrurilor ce se întâmplă la 
această școală pentru copii cu 
dizabilităţi.

Note:
DEX: Antroposofi e – Doctrină 

religioasă care înlocuiește pe 
omul conceput ca esenţă divină, 
accesibilă numai iniţiaţilor.

Teosofi e – Doctrină fi lozofi co-
religioasă, care susţine teoria 
cunoașterii nemijlocite a esenţei 
divinităţii.

Zoroastrism – Religie veche a 
popoarelor din Asia Centrală, Iran 
și Azerbaidjan, caracterizată prin 
dualismul binelui și răului. 

CE ARE PRIMĂRIA  
CU ANTROPOSOFIA ?

De mai bine de un an în sălile de studiu ale complexului-pilot de pedagogie curativă „Orfeu” se întîmplă 
lucruri ciudate. În fi ecare zi de luni și vineri educatorii și învăţătorii acestei instituţii își conduc elevii în 
sala sportivă, unde aceștia, luîndu-se de mâini, formează un cerc care amintește de un ceremonial religios. 
În mijlocul cercului este aprinsă o lumînare, iar copii rostesc o rugăciune și câteva poezii între care și una 
dedicată naturii „autorităţii forţei omenești”. 

La 13 februarie ÎPS Vladimir, Mitropolitul 
Chișinăului și al Întregii Moldove a avut o întâlnire cu 
șefi i principalelor publicaţii ortodoxe: Nicolae Fuștei, 
redactorul-șef al “Curierului Ortodox”, ziar care în 
iunie 2005 a marcat 10 ani de la înfi inţare, Pr. Vasile 
Ciobanu, secretar responsabil la “Curierul Ortodox”, 
pr. Octavian Moșin, redactorul-șef al gazetei “Altarul 
Credinţei”, organul ofi cial al Mitropoliei Moldovei 
care a sărbătorit recent 5 ani de activitate și Iulian 
Proca, realizatorul emisiunii “Lumina Adevărului” 
care se difuzează pe canalul naţional de televiziune 
Moldova 1. ÎPS Vladimir i-a felicitat cordial cu ocazia 
aniversării de 10 și 5 ani de activitate pe reprezentanţii 
ziarelor menţionate și i-a decorat pe toţi cei prezenţi 
cu medalia “Binecredinciosul Voievod Ștefan cel 
Mare și Sfânt” în semn de recunoștinţă pentru 
activitate sârguincioasă spre binele și întru mărirea 
Bisericii Ortodoxe din Moldova”. Mitropolitul i-a 
îndemnat pe jurnaliștii și preoţii decoraţi să lucreze 
împreună pentru promovarea idealurilor și a valorilor 
ortodoxe și pentru interesele Bisericii Ortodoxe. Vrem 
să adresăm sincere felicitări colegilor noștri de la 
“Altarul Credinţei” și de la “Lumina Adevărului” și 
Doamne ajută! la orice faptă plăcută lui Dumnezeu!   

DISTINCŢII BISERICEȘTI  PENTRU JURNALIȘTIPremianţii 
concursului 

”Hristos în viaţa mea”
1. Carauș Ion, Chișinău;
2. Chihai  Mihail, s. Napadova, 
Florești; 
3. Covali Maria F.,  Ialoveni, str. 
Petru Ștefănucă, 36, ap. 59; 
4. Diana, eleva în clasa 3. 
(publicat în nr. 5, din 23 mai , 
2005);
5. Ivancenco Ion V., s. Hârboveţ, 
Anenii Noi; 
4. Lupașcu Mariana,  s. Hârtopul 
Mic, Criuleni;
5. Munteanu Elena P., Chișinău, 
str. Bacioii-Noi, 14/3 ap. 42; 
6. Petrenco Lubovi, Drăgușeni, 
Hâncești; 
7. Rotaru Vasile Gh., Izvoare, 
Fălești.
Premiile vor fi  expediate prin  
poștă.
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„Domnule Nicolae Fuștei rog 
dacă se poate ca acest articol să 
fi e publicat în „Curierul Ortodox” 
și un exemplar să fi e expediat 
conducerii Statului, poate adevărul 
va triumfa.” Ignat Alexandru

       
Timp de peste 50 de ani a 

durat în Moldova noastră lupta 
aprigă între bine și rău, între 
lumină și întuneric, între credinţă 
în Dumnezeu și ateism. Odată cu 
instaurarea puterii sovietice în 
Moldova – 28 iunie 1940 noua 
stăpânire pune în aplicare legile 
sale. Declară libertatea, egalitatea, 
frăţia între popoare, drepturile și 
îndatoririle cetăţenilor și o lege 
– „Despărţirea bisericii de stat și a 
școlii de biserică”, ceia ce avem și 
astăzi.

În septembrie, când elevii 
chemaţi la școală să înveţe noul 
alfabet, au observat că icoana din 
clasă lipsește. Peste câteva zile 
noul „învăţător” le spune copiilor, 
că nu este Dumnezeu și icoană nu 
trebuie. Aceasta a fost prima și cea 
mai dureroasă lovitură sufl etului și 
inimii copiilor și părinţilor. Apoi a 
urmat transformarea zilei de odihnă 
și purifi care a sufl etului – Duminica 
în zi de târg, ceia ce se păstrează 
și în ziua de azi. Bisericile, de 
unde preoţii s-au evacuat, au fost 
închise. Cutremurul de pământ 
din noiembrie 1940 care a produs 
crăpături în pereţii tuturor clădirilor 
a servit ca motiv de închidere a 
bisericilor fi ind considerate în stare 
de avarie.

După război, lupta împotriva 
credinţei se intensifi că. Bisericile 
și mănăstirile se închid, 
transformându-le în depozite, 
cluburi, muzee, săli sportive, diferite 
școli, spitale, altele rămân închise, 
risipindu-se de vânturi și ploi.

Se intensifi că activitatea ateistă 
prin toate căile și mijloace de 
informaţie și propagandă în masă. 
Crește numărul activiștilor atei, 
numiţi din rândurile învăţătorilor, 
medicilor și alţi intelectuali.

Partidul dictatorial comunist 
pune în aplicare programul 
„educaţiei moralei comuniste”, 
care prevedea: „Lichidarea tuturor 
rămășiţelor concepţiei religioase 
din conștiinţa oamenilor”. Drept 
urmare se interzice sunetul 
clopotelor la biserici în timpul 

slujbelor și la înmormântări. Preoţii 
aveau dreptul să săvârșească ritualul 
înmormântării numai la cimitir fără 
a însoţi procesia spre cimitir.

Oamenii sunt impuși să scoată 
crucile, răstignirile rămase prin sat 
pe la poduri, fântâni și să le mute la 
cimitir ca creștinii să nu audă ori să 
vadă obiecte, semne care amintesc 
despre Dumnezeu.

Trimișii din raion efectuau 
controluri la biserici pentru a-i 
descoperi pe învăţători, medici, 
activiști, comsomoliști, comuniști 
care își botezau copiii noaptea pe 
ascuns, sau participau la ritualuri 
– botezuri, cununii.

În școli, la întreprinderi, 
colhozuri, organizaţii de partid 
activau cercuri de propagare a 
ateismului, erau formate „Colţuri, 
standuri ateiste”. În planurile de 
educaţie și instruire a elevilor, 
trebuia să fi e evidenţiată tematica 
lucrului ateist. În școli, mai ales în 
cele medii aveau loc întruniri, serate 
pe teme ateiste la care participau 
lucrători de partid din raion, 
conducătorii de școli ș. a.

În timpul sărbătorilor mari, 
mai ales la Paști se organizau 
voscresnice (duminicale) la care 
erau obligaţi să participe la anumite 
lucrări în colhozuri, sovhozuri 
învăţătorii, elevii și ceilalţi lucrători 
numai să nu serbeze acasă ziua de 
Paști.

Se practicau și vizite pe 
neașteptate din raion mai ales în a 
doua zi de Paști, pentru a evidenţia 
nivelul lucrului educaţiei ateiste cu 
elevii. Drept criteriu de preţuire a 
activităţii colectivului pedagogic 
serveau cojile de ouă roșii văzute 
de către acești „inspectori” 
neașteptaţi în curtea școlii. Aceste 
coji determinau gradul de pedeapsă 
a directorului școlii marţi în a treia 
zi de Paști în raion la adunarea 
activului raional, la care participau 
toţi directorii de școli, unde 
vinovaţii trebuiau să facă dări de 
seamă, să explice cazul întâmplat, 
să-și recunoască vina, să suporte 
ocara, batjocura, înjosirea, servind 
astfel drept mijloc de intimidare a 
colegilor săi.

Au fost și așa cazuri în Postul 
Mare când unii părinţi își luau 
copiii cu ei la biserică ca să-i 
împărtășească, dar la poarta bisericii 
stăteau doi tineri cu panglică roșie 

la mână și nu lăsau copiii să intre, îi 
trimiteau la școală.

Lucrul ateist la nivel înalt se 
înfăptuia în instituţiile superioare 
de învăţământ, în care se preda 
„Ateismul știinţifi c”, studenţii 
susţineau examen la acest obiect. 
Aici activa catedra „Ateismul 
știinţifi c”. Lectorii ateiști din 
capitală participau la întruniri  și 
prin școli, la întâlniri cu unii creștini 
mai activi, convingându-i să se 
dezică de credinţa în Dumnezeu.

Statul bazat pe concepţia 
ateistă avea nevoie de cadre, de 
atei înfl ăcăraţi „competenţi” pentru 
a realiza programa educaţiei 
moralei comuniste. Ei trebuiau să-i 
convingă pe oameni, că nu există 
Dumnezeu: nimeni nu L-a văzut. Ei 
nu cred că Dumnezeu este Creatorul 
cerului și al pământului a tuturor 
văzutelor și nevăzutelor. Dar cine 
a văzut aerul, fără de care nimeni 
nu poate trăi, energia electrică de 
care toţi ne folosim, sau diferite 
unde prin care se transmit voci și 
imagini la diferite distanţe, sau 
forţa de atracţie a magnetului, forţa 
distrugătoare a energiei atomice și 
nucleare, ș. a.? Toate aceste și multe 
lucruri nevăzute și necunoscute sunt 
create de Dumnezeu. Fără voia și 
puterea Lui nimic nu se face de la 
sine. Tainele și legităţile universului 
infi nit nu pot fi  cunoscute de către 
oamenii muritori, toate aparţin lui 
Dumnezeu, creatorul nostru.

Ateii afi rmă că știinţa e în 
contradicţie cu Sfânta Scriptură 
referitor la apariţia lumii. În Biblie 
scrie că Dumnezeu a făcut lumea 
în șase zile, iar în știinţă susţine că 
acest proces a durat zeci, sute, mii 
și milioane de ani, poate chiar și 
miliarde.

Trebuie de spus că nimeni 
dintre oameni nu pot și niciodată 
nu vor putea determina durata 
zilelor de creaţie a lui Dumnezeu. 
Biblia spune, că Soarele și Luna 
care rânduiesc ziua și noaptea au 
fost create în ziua a patra. De aici 
reiese, că durata zilelor de creaţie a 
lumii a fost nu de 24 de ore rânduite 
de către soare și lună: în ziua întâia, 
a doua și a treia soarele și luna încă 
nu erau. Adevărul îl cunoaște numai 
Dumnezeu.

Deși marele stat dictatorial s-a 
descompus, concepţia a rămas și 
continue să activeze sub camufl ajul 

noilor transformări. Sau deschis 
bisericile și mănăstirile, multe 
locașuri sfi nte se construiesc, dar 
există și forţe care se opun acestui 
proces.

Aceasta confi rmă și faptul că 
ziua de Duminică, care în 1940 
a fost transformată în zi de târg 
așa a și rămas până în prezent 
pângărită. Această zi blagoslovită 
și sfi nţită de Dumnezeu trebuie să o 
păstrăm cu cinste și credinţă pentru 
curăţirea sufl etelor noastre. Ea este 
sărbătoarea sărbătorilor ziua Învierii 
Domnului și Dumnezeului nostru 
Iisus Hristos, care a venit în lume 
a murit pe Cruce și a înviat pentru 
mântuirea sufl etelor noastre.    

Forţele ateiste în baza 
legislaţiei sovietice pin care 
biserica era separată de stat și 
școala de biserică, resping prin vot 
introducerea predării religiei în 
școală. Unde dacă nu în școală copii 
trebuie să studieze și să însușească 
învăţătura Tatălui Ceresc? Cu ce 
sunt mai presus celelalte obiecte 
de studii decât învăţătura lui 
Dumnezeu? Care este dauna  
învăţăturii credinţei? Constituţia 
proclamă: „Libertatea conștiinţei”, 
ceia ce înseamnă: cetăţeanul are 
dreptul să creadă ori să nu creadă în 
Dumnezeu – libera voinţă. Dar unde 
este scris că omul are dreptul să 
impună concepţia sa altei persoane 
contrar voinţei acesteia? Cine a 
dat dreptul ateilor să propună și să 
impună așa lege, care împiedică, 
barează calea, încătușează dreptul 
suprem al copiilor de a studia, de 

a cunoaște, de a alege ceia ce este 
bun și folositor sufl etului, trupului și 
societăţii – credinţa în Dumnezeu? 
Oare trebuia pusă la vot libertatea 
conștiinţei, care deja este legea 
ce garantează acest drept? De ce 
predarea religiei în școală nu s-a 
introdus ca obiect de studiu pentru 
toţi copii, părinţii cărora acceptă 
învăţătura și credinţa creștină? Dacă 
și sunt unii părinţi care  nu acceptă 
această învăţătură, ei pot face 
declaraţie, sau pot cere ca copiii 
lor să fi e eliberaţi de la lecţiile de 
religie.

A interzice și în viitor acest 
drept superior al copiilor la 
studierea și cunoașterea învăţăturii 
credinţei în Dumnezeu,  ar fi  cea 
mai crudă nelegiuire,  o crimă, care 
duce la pierzania sufl etelor a mii de 
copii.

În pilda despre oaia pierdută 
Mântuitorul Iisus Hristos arată cât 
de mult se bucură  stăpânul găsindu-
și oaia pierdută. El se bucură mai 
mult decât de cele 99 de oi care n-
au fost pierdute. Dar ce se întâmplă 
cu pastorul care în fi ecare an își 
pierde turma întreagă de mielușei, 
care pornesc pe calea largă și 
atrăgătoare, dar plină de lupi, de 
diferite prăpăstii și jivine sălbatice. 
Peste câţiva ani rămâne fără turmă.

Deci să ascultăm de chemarea 
Mântuitorului Domnului și 
Dumnezeului nostru Iisus Hristos: 
„Lăsaţi copii să vină la Mine”.

Ignat Alexandru 
s. Călmăţui, r. Hâncești

Câţi atei mai trebuiesc 
Republicii Moldova?

Donaţiile pot fi  făcute la 
Casa Radio, Chișinău, str. 
Mioriţa, 1, între orele 8.00-
17.00 sau prin transfer la 
următoarele conturi: 

 Cont în MDL nr. 
222423300388 
BC “Moldindconbank” SA 
Filiala Orhei 
Cod Bancar: 280101333 

Cont valutar în USD, nr. 
222453370388 
BC “Moldindconbank” SA 
Filiala Orhei 
SWIFT: MOLDMDX 

Banca corespondentă: 

CITIBANK N. A., NEW 
YORK 
Cont corespondent: 
36111474 
SWIFT: CITIUS33        

Cont valutar în EURO nr. 
222423300388 
BC “Moldindconbank” SA 
Filiala Orhei 
SWIFT: MOLDMD2X 

Banca corespondentă: 
BANQUE Bruxelles Lambert 
SA Bruxelles, Belgium 
Cont corespondent: 301 
0179970 19 EUR 
SWIFT: BBRU BE BB 010 

La Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”, 
în perioada 9-11 februarie 2006 s-a desfășurat cea de-
a XI-a Expoziţie Internaţională Specializată „Tourism. 
Leisure. Hotels”. 

 Organizator al expoziţiei a fost  C.I.E. 
„Moldexpo” S.A., co-organizatori: Ministerul Culturii 
și Turismului al Republicii Moldova, Confederaţia 
Sindicatelor Libere din Republica Moldova 

„Solidaritate”. Suportul 
în proiectarea și derularea 
evenimentului este oferit de 
către Asociaţia Naţională a 
Agenţiilor de Turism din 
Moldova. 

Pelerinajul, faţă de care 
se manifestă un interes sporit, 
este valorifi cat în cadrul 
evenimentului prin prezenţa 
unor mănăstiri de referinţă 
pentru patrimoniul spiritual al 
ţării, printre care se numără 
mănăstirile „Cuv. Parascheva” 
(Hâncu), „Înălţarea Domnului” 
(Noul Neamţ, Chiţcani), 
„Sf. M. Mc. Teodor Tiron” 
(Ciufl ea, Chișinău), „Sfi ntele 
Femei Mironosiţe Marta și 
Maria” (Hagimus, Căușeni), 
„Adormirea Maicii Domnului” 
(Cușelăuca). 

Radio-maratonul “Mănăstirea Curchi 
- din ruine spre înălţare” 

La 15 februarie Compania Publica “Teleradio-Moldova” începe  un 
radio-maraton cu genericul: “Mănăstirea Curchi - din ruine spre 
înălţare”, drept sprijin și îndemn în colectarea mijloacelor fi nanciare 
pentru restaurarea Complexului monastic “Nașterea Maicii Domnului” 
din s. Curchi, r. Orhei. 

Mănăstirile Moldovei  la  Expoziţie  
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NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE  DOAMNE 

“Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul 
cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor”.

Ipoteza 
evoluţionistă
Antropologii au fost mult 

timp fascinaţi de calităţile aparte 
ale lui Homo Sapiens, cum ar fi  
limbajul, abilităţi tehnice deosebite 
și capacitatea de a emite judecăţi 
morale. Până acum câteva decenii în 
rândurile antropologilor era  foarte 
surprinzătoare aparenta înrudire a 
omului cu maimuţele africane.  Care 
a fost cauza acestei   convingeri 
savante?

În 1871, în lucrarea sa The 
Descendent of Man (Descendenţa 
omului), Charl Darwin a  ridicat doi 
adevăraţi stâlpi de susţinere pentru 
antropologie.

Primul se referea la locul unde 
a apărut pentru prima oară omul, 
iar al doilea privea felul sau forma 
evoluţiei umane. Versiunea lui Darwin 
despre modul în care a decurs evoluţia 
omului a dominat antropologia până 

acum câţiva ani, când  s-a dovedit a 
fi  eronată.

Darwin susţinea că leagănul 
omenirii este Africa.

Iată raţionamentul lui:
În orice regiune a lumii, 

mamiferele existente sunt strâns 
legate cu toate speciile originare din 
zona respectivă. De aceea, este foarte 
probabil că Africa să fi  fost iniţial 
populată de maimuţe superioare, 
astăzi  dispărute, înrudite strâns cu 
gorila și cimpanzeul; și cum aceste 
două specii sunt astăzi cele mai 
apropiate rude ale omului, este mai 
plauzibil să presupunem că strămoșii 
noștri timpurii au trăit pe continentul 
african decât în altă parte.

Cea de a doua concluzie  expusă de 
Darwin în cartea sus numită este aceea 
că trăsăturile distinctive importante ale 
omului – locomoţia bipedă, abilităţile 
tehnice și creierul mărit – au apărut în 
paralel. El spunea:

Dacă eliberarea membrelor 
superioare și poziţia verticală 
constituie astăzi avantaje pentru om, 
atunci nu văd de ce nu ar fi  fost la fel 
de avantajos pentru strămoșii omului 
să fi  devenit din ce în ce mai verticali 
sau bipezi. Membrele superioare ar 
fi  putut cu greu deveni îndeajuns de 
apte pentru a făuri arme sau pentru 
a arunca pietre ori suliţe cu un scop 
anume, atâta vreme cât ar fi  fost 
folosite pentru a susţine întreaga 
greutate a corpului, sau atâta cât ar 
fi  fost specializate pentru căţărarea 
pe copaci.

Aceste creaturi bipede, au 
dezvoltat un sistem social caracterizat  
prin interacţiuni mai  intense, ceea ce 
presupune, așa cum susţine Darwin, 
că posedau un intelect mai evoluat. Cu 
cât mai  inteligenţi deveneau oamenii, 
cu atât creștea și complexitatea 
tehnologică și socială a vieţii lor, 
presupunând în schimb un intelect 
și mai dezvoltat; și așa, evoluţia 
fi ecărei trăsături le alimenta pe 
celelalte. Această ipoteză, a “evoluţiei 
înlănţuite”, constituia un foarte 

limpede scenariu privind originea 
omului și a devenit fundamentală 
pentru dezvoltarea antropologiei.

Trebuie de menţionat că părerile 
lui Darwin nu erau susţinute pe deplin 
nici de contemporanii lui, și nici de 
savanţii care au trăit mai târziu.

Spre exemplu, naturalistul 
englez din secolul XIX-lea Alfred 
Russel Wallace - care a dedus și 
el, independent de Darwin, teoria 
selecţiei naturale – a evitat aplicarea 
acestei teorii în cazul acelor aspecte  
ale naturii pe care le considerăm 
un apanaj exclusiv al omului. El 
considera oamenii prea intelegenţi, 
prea rafi naţi, prea sofi sticaţi pentru 
a putea fi  produsul unei “simple” 
selecţii naturale. Vânătorii-culegătorii  
primitivi nu ar fi  avut nevoie, din punct 
de vedere biologic, de aceste calităţi, 
gândea el, astfel încât ele nu ar fi  putut 
să apară ca urmare a acţiunii selecţiei 
naturale. El presupunea că trebuie să 
fi  intervenit o putere  supranaturală 
pentru a-i face pe oameni atât de 
deosebiţi.

Paleontologul scoţian Robert 
Broom, care a activat în prima 
jumătate a sec. XX exprimând 
convingeri solide asupra caracterului 
unic al naturii umane, crede că 
Homo Sapiens este produsul fi nal al 
evoluţiei, restul naturii fi ind modelat 
în exclusivitate în scopul de al servi. 
La fel ca și Wallace, Broom căuta la 
originea speciei umane intervenţia 
forţelor supranaturale. 

De fapt, dovezile concrete ale 
lipsei de valabilitate a ipotezei lui 
Darwin nu trebuie căutate nici în 
probele arheologice. Dacă  această 
ipoteză ar fi  fost corectă, ar trebui 
să constatăm apariţia simultană 
în vestigiile arheologice și în cele 
fosile a dovezilor pentru bipedism, 
aptitudini tehnologice și expansiune 
cerebrală; or, aceasta nu s-a întâmplat. 
Chiar și numai o singură categorie 
de vestigii preistorice (unelte de 
piatră) este sufi cientă pentru a 
demonstra  lipsa de valabilitate  a 
ipotezei. Spre deosebire de oase, care 
numai rareori ajung să se fosilizeze, 
uneltele de piatră sunt, în principiu, 
indestructibile. Cea mai mare parte 
a dovezilor preistorice  este astfel 
reprezentată de către aceste unelte, 
ele fi ind indiciile pe baza cărora 
se retrasează istoria progresului  
tehnologic de la începuturile sale.

Primele exemplare  de astfel de 
unelte – așchii grosolane, răzuitoare 
și toporașe fabricate din pietre prin 
îndepărtarea câtorva așchii – apar în 
vestigii datând de acum 2,5 milioane 
de ani. Dacă dovezile moleculare 
sunt corecte și prima specie umană 
a apărut acum șapte milioane de 
ani, atunci aproape cinci milioane 
de ani au separat momentul în care 
presupușii strămoși ai oamenilor 
au devenit bipezi   de acela în care 
au început să  cioplească unelte de 
piatră. Indiferent care a fost forţa 
evolutivă care a dus la apariţia unei 
maimuţe bipede, aceasta nu a fost 
legată de capacitatea de a fabrica și 
folosi unelte!

Concepţia 
creștină

despre om
În conformitate cu Sf. Tradiţie, 

adevărul despre om poate fi  înţeles 
numai prin intermediul Revelaţiei  lui   
Dumnezeu. Nu putem  fi   satisfăcuţi  
doar de o antropologie descriptiva, 
pentru fondarea  cărei  ar  fi   deajuns  
dovezile   știinţelor contemporane; 
avem  necesitatea  de  a  lămuri  însăși  
faptul existenţei omului și scoaterea 
în relief a acelor  laturi  ale existenţei 
noastre,  care  nu  pot  fi   reduse  la  
oricare interpretare “obiectivă”.

În Sfânta  Scriptură  se afi rmă 
existenţa personală a lui Dumnezeu, 
la fel și crearea omului după “chipul 
lui Dumnezeu”. Cu alte  cuvinte,  
aceasta înseamnă că și omul are o 
existenţă personală, cu toate că are 
o natură creată. Aceasta este  prima 
legătură dintre om și Dumnezeu, care 

determină însăși “modusul” de viaţă 
al omului și este descrisă chiar din  
primele pagini ale Sf. Scripturi.

Concepţia creștină  despre om 
reiese din acea că omul este ultima 
și cea mai de seamă dintre creaturile 
pământești,  este coroana creaţiei.   
Faptul  că  omul  a  fost  creat  în  urma 
celorlalte făpturi  se  explică  prin  
înţelepciunea  planului dumnezeiesc 
de  creaţie. Omul  fi ind  așezat  ca 
stăpân pe pământ (Facerea 1,28) ca 
locţiitor al lui  Dumnezeu  pe  pământ,  
era și  fi resc  ca să  se  organizeze mai 
întâi pământul ca loc de desfășurare a 
vieţii omenești.

Iată cum ne vorbește Biblia 
despre crearea omului.      Dumnezeu 
a creat universul în șase zile. Toate 
elementele de bază au fost create de 
Dumnezeu doar prin Cuvânt.  În ziua 
a șasea  după  ce a creat Dumnezeu 
“fi arele sălbatice după felul lor,  și  
animalele  domestice  după  felul  lor,   
și   toate târâtoarele pământului după 
felul lor” (Facerea 1,25), a purces la 
crearea omului. Biblia ne vorbește 
despre aceasta ca despre un  act  
Dumnezeiesc  exclusiv și deosebit.  
Aici nu este vorba despre o nouă 
specie de vieţuitoare,  ci despre o fi inţă 
cărei Dumnezeu  îi  dă  preferinţă  și  
o  deosebește  de  celelalte vieţuitoare 
ca “chipul Său” în lume.  “Și a  zis  
Dumnezeu:  Să  facem  pe  om  
după chipul și după asemănarea 
noastră...  și a făcut Dumnezeu pe 
om după chipul Sau; după chipul lui 
Dumnezeu l-a  făcut;  a făcut bărbat 
și femeie” (Facerea 1,16-27).  Deci 
omul  a  fost  creat  ca  chipul  lui  
Dumnezeu,  ca  imaginea nemijlocită  
a  lui  Dumnezeu  pe pământ. Prin 
cuvântul grecesc “eikona” (icoana 
, imagine) traducătorii Septuagintei 
au redat termenul evreiesc   “tselen”   
cea  ce  înseamnă  literalmente: 
apariţie, reprezentanţă,  locţiitor,  
echivalentă, identitate, deci atunci  
când se redă evreiescul “tselen” prin 
“chipul” lui  Dumnezeu se pierde  
ceva  esenţial,  căci  omul  nu  este 

doar “chipul lui   Dumnezeu”  el  este  
și  “reprezentantul”,  “echivalentul” 
și “locţiitorul” lui Dumnezeu pe 
pământ.

Deci menirea  omului este să 
conducă să stăpâneasca lumea nu ca 
un vechil pus de sus,  ci ca un rege,  
conducător,  care este dator să aducă 
creaţia la scopul fi nal.

Caracterul deosebit al creării 
omului este caracteristic printr-o 
acţiune  specifi că  a  lui  Dumnezeu:
”Atunci  luând Domnul Dumnezeu 
ţărână din pământ,  a făcut pe om și 
a  sufl at în faţa  lui  sufl are  de  viaţă 
și s-a făcut omul fi inţă vie” (Facerea 
2,7).  Nici una  dintre  celelalte  fi inţe  
n-a  fost creată nemijlocit  de  “mâna”  
lui  Dumnezeu.  Material pentru 
creaţie a servit “ţărână pământului” 
de aici provine și numele primului 

om Adam (făcut din pământ). Dar 
aceasta “ţărână” a fost modelată într-
un act special de însuși “mâinile” lui  
Dumnezeu, Care a  mai și sufl at în 
ea “sufl are de viaţă” făcându-l pe om 
“fi inţă vie”.

Din vechime  pentru  evrei sufl area 
în faţă avea o adâncă semnifi caţie 
simbolică.   Aceasta    însemnând    
transmiterea sufl ării, a ceea ce este în 
cea mai mare măsură ceva personal, 
intim, lăuntric - conștiinţa mea,  duhul 
meu,  deci și  a “eului meu”. Și dacă 
Sf. Scriptură ne spune că Dumnezeu 
a “sufl at” în omul creat din pământ 
sufl area Să personală,  aceasta  trebuie 
să însemne  că  Dumnezeu  i-a 
transmis omului anumite calităţi, care 
sunt caracteristice pentru existenţă 
Divină.  Că rezultat al acestei  
transmiteri  omul devine “fi inţă vie”, 
- așa ne spune Biblia.

Raţionamente 
pentru acceptarea 

concepţiei 
creștine

Când încercam  să ne determinăm  
care  din  aceste două păreri  este  
adevărată  este necesar să apelăm și la 
raţiune. Dacă am presupune că teoria 
despre  poligenitatea provenienţei 
omului  este  adevărată,   am  avea 
o mulţime de tipuri de om. Cineva 
poate spune că existenţa  diferitor rase 
adeveresc această părere.  În prezent se 
numără de la 4 la 20 de rase omenești,  
dar forma părului  a  ochilor,  culorii 
pielei nu  pot  zdruncina  unitatea  de  
bază  a  oamenilor de diferite rase.

Prin ce se manifestă această 
unitate?

1. unitatea psihologică.
Cu toată deosebirea de rasă,  

cultură la orice nivel de dezvoltare, 
există o unitate deosebită a oamenilor 
și aceasta se exprimă în - posibilitatea 

cunoașterii. Despre  unitatea  
neamului  omenesc  ne  vorbesc și 
legile dezvoltării vorbirii.  Unul și  
același  gând  poate  fi  exprimat în 
orice limbă.

Dar unitatea neamului omenesc 
se manifestă nu  numai  în viaţa 
intelectuală  ci și în cea emoţională.  
Bucuria,  scârba este exprimată la 
toate popoarele în același fel. 

2.unitatea în sfera vieţii estetice.
Unitatea în viaţa estetică este 

adeverită prin prezenţa la toate 
popoarele a muzicii,  picturii, poeziei  
și  celorlaltor forme de activitate 
creatoare.

Altă sferă  de  activitate  umană  
în  care  se   observa unitatea omenirii 
este cea din 

3. sfera morală.
În această sferă  unitatea omenirii 

se vădește poate mai mult decât în 
altele.

Conţinutul moralei  diferitor  
popoare  poate fi  diferit, dar 
posibilitatea de a distinge binele de 
rău este prezentă la toate popoarele. 

4. Unitatea omenirii se vede și în 
sfera religioasă.

Viaţa religioasă este o caracteristică 
a omului.  Nu este nici un  popor,  care 
nu ar trăi o viaţă religioasă. În secolul 
XX s-a vorbit despre descoperirea în 
Indonezia a unui popor care nu avea  
nici  rituri  de  înmormântare,  nici  
jertfe și nici preoţi. Dar peste câţiva 
ani s-a dovedit că și acest popor are 
religia sa. 

Toate cele spuse până acum ne dau 
posibilitatea să spunem că concepţia 
apariţiei omenirii de la o singură  
pereche  este cea adevărată.

Același lucru  îl  afi rmă  și  
Revelaţia,  iar în baza ei Biserica 
învaţă că neamul omenesc descinde 
din unica pereche a primilor oameni  
Adam  și  Eva,  singuri  creaţi  
de  Dumnezeu nemijlocit. Astfel,  
omenirea apare în urma binecuvântării 
lui Dumnezeu dată  protopărinţilor  
încă în rai: “Fiţi rodnici și vă înmulţiţi  
și  umpleţi  pământul  și-l   stăpâniţi” 
(Facerea 1,28). Astfel      Adam      este      
“părintele     neamului omenesc” (Înţ. 
Solomon 10,1),  iar Eva “mama 
tuturor celor  vii” (Facerea 3,20),   “și   
din   ei  a  răsărit  neamul  omenesc” 
(Tob.8,6). Deci omenirea are un singur 
punct de plecare  prima pereche căci  
Dumnezeu  “  a  făcut dintr-un sânge,  
tot neamul omenesc, că să locuiască 
peste  toată faţa  pământului” 
(Fapte 17,26). Învăţătura  creștină  
despre provenienţa omenirii fi ind 
monogenistă are mare importanţă,  
fi indcă afi rmându-se unitatea 
de origine  și  fi inţă  a  omenirii  
lămurește  și  ne  face să înţelegem 
universalitatea  păcatului  strămoșesc  
la  fel   și universalitatea mântuirii  în  
Iisus Hristos,  căci dacă lumea n-ar fi  
una,  și la origine și după aceea,  Iisus 
Hristos n-ar fi  Mântuitorul lumii.

APARIŢIA OMULUI PE  PĂMÂNT
În privinţa  apariţiei  omului  sunt  două  teorii -  cea a monogenismului (creaţionistă)  și cea a poligenis-

mului (evoluţionistă). 
Prima își  are  rădăcina  în  Biblie și spune că omenirea provine de la o  singură pereche,  a doua  teorie  

spune  că  omenirea provine de  la  mai  multe  perechi de oameni.  Desigur dacă se primește învăţătura despre 
provenienţa omului de la maimuţe, e și fi resc să se admită că prefacerea maimuţei în om putea avea loc în mai 
multe locuri de pe pământ. Deci această teorie este un rezultat al concepţiei evoluţioniste. 

Să examinăm aceste ipoteze fi ecare în parte.
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În Dubai, vor începe peste câteva 
săptămâni lucrările de construcţie la 
prima biserică ortodoxă din Emiratele 
Arabe Unite. Terenul viitorului lăcaș 
de cult ortodox a fost donat Bisericii 
Ortodoxe Grecești de către prinţul 
moștenitor de Dubai și, totodată, 

ministru al Apărării al Emiratelor Arabe 
Unite, șeicul Mohammed ben Rashid 
al Mktoum. Menţionăm faptul că 
timp de peste 20 de ani s-a încercat 
construirea unei biserici în Dubai, care să 
deservească comunitatea de aproximativ 
200 de credincioși. 

Prima biserică ortodoxă din 
Emiratele Arabe Unite 

Cum aţi primi dacă de ziua nașterii 
d-voastră prietenii și cei dragi v-ar aduce 
în dar un sicriu?! Sau cum veţi reacţiona 
dacă la mormântul părinţilor sau buneilor 
d-voastră aţi vedea că cineva cântă cântece 
vulgare, joacă hora și stau trântiţi pe jos 
indivizi turmentaţi de alcool?! Sau ce 
sentimente v-ar cuprinde dacă aţi afl a (după 
moarte) că, casa pe care aţi construit-o cu 
multă trudă și jertfelnicie  și unde aţi retrăit 
cele mai nobile evenimente din viaţă, fi ii 
și fi icele d-voastră au transformat-o în 
bordel, jocuri de noroc, beţii și tâlhării?! 
Mare decepţie. E o profanare, o pângărire a 
amintirii părinţilor care și-au crescut copiii 
cu greu spre viaţă, iar nu spre moarte.

Același sacrilegiu se produce și în 
cazul  așa-zisei „cinstiri” a Sfântului 
Mucenic Valentin, pe 14 februarie – ziua 
trecerii sale în veșnicie. Acest mucenic 
și-a dat viaţa apărând sfi nţenia căsniciei 
și fecioriei. 

Împăratul roman Claudiu al II-lea, 
pentru a recruta câţi mai mulţi bărbaţi în 
armata imperială, a interzis logodnele și 
nunţile în Roma. Preotul creștin Valentin, 
înţelegând pericolul imens pentru tineri 
și tinere, care erau astfel împinși spre 
desfrânare și concubinaj, ofi cia Taina 
Sfi ntei Cununii în ascuns pentru perechile 
de miri ce veneau la el. Fiind denunţat, 

preotul Valentin a fost întemniţat și va muri 
ca martir în anul 270 d. Hr., la data de 14 
februarie.

Astfel, Sf. M. Valentin Romanul, s-a 
arătat un fervent apărător al iubirii curate 
dintre tineri și binecuvântate de Dumnezeu 
(în Taina Nunţii) și nu al imoralităţii, 
curviei sau concubinajului. 

Omul antic păgân s-a înstrăinat tot mai 
mult de Creatorul Său, născocind diverse 
teorii și forme de vieţuire incompatibile 
cu scopul la care a fost creat. De aceea, în 
unele religii antice întâlnim zei sau fi inţe 
superioare născociţi după chipul omului 
decăzut. De exemplu, zeităţile inventate 
de antici și „reînviate” astăzi, după forma 
patimilor umane: Bacchus – zeul băuturii; 
Afrodita – zeiţa desfrânării, Krishna și Șiva 
– zeii catastrofelor și nenorocirilor, etc. 

Și astăzi unii indivizi nenorociţi, plini 
de pofte și patimi drăcești, caută prin 
diverse mijloace subversive să depraveze 
tineretul și să-l arunce în prăpastia 
imoralităţii, dar sub masca „pietismului” 
și al „cinstirii” unui sfânt creștin! În 
această zi se propagă „căsătoriile” de o 
zi, destrăbălările și chefurile orgiastice 
mai că nu la scară naţională. Dar ziarele 
nobile din republică nu o vor face, căci se 
gândesc și la copiii lor, care în caz contrar 
vor organiza și ei la rândul lor chefuri și 
orgii la mormintele buneilor și în casele 
părinţilor lor. Să nu fi e!

Sf. M.Valentin apără-ne tinerii 
de catastrofa curviei și imoralitatea 
„căsătoriei” de o zi!

Pr. Vasile Negru

Uniunea Europeană intenţionează 
să invite jurnaliștii europeni, patronii 
organizaţiilor de presă și liderii 
religioși la conceperea unui cod 
de conduită pentru mass-media, ca 
urmare a scandalului mondial și a 
valului de violenţe provocate de 
publicarea și reproducerea caricaturilor 
cu profetul Mahomed, informează 
evenimentulzilei.ro. 

Într-un interviu acordat pe data 
de 9 februarie cotidianului britanic 
The Daily Telegraph, Franco Frattini, 
comisarul european pentru justiţie, 
libertate și securitate, a afi rmat că 

în Europa există „o problemă foarte 
reală” în privinţa reconcilierii a „două 
libertăţi fundamentale: libertatea de 
expresie și libertatea religioasă”. 

În viziunea lui, o cartă a presei 
ar putea recunoaște importanţa 
respectării sensibilităţilor religioase 
fără să ofere statut privilegiat niciunei 
confesiuni. Comisia Europeană, a 
explicat el, vrea să faciliteze însă 
dialogul între organizaţiile de presă 
și liderii religioși, și va invita în luna 
mai între 15 și 20 de organizaţii media 
și lideri spirituali la o dezbatere pe 
această temă.

UE dorește un cod de conduită 
mass-media în relaţia cu religiile 

În fruntea unui grup de circa 
1000 de persoane indignate, doi 
rabini ai organizaţiei evreiești 
Yad Leahim au împiedicat botezul 
a sute de evrei care doreau să 
treacă la creștinism, înainte de 
sărbătoarea Nașterea Domnului, 
într-o mănăstire din Beersheva, 
relatează agenţiile israeliene de 
presa, informaţie preluată de 
către cotidianul creștin „Lumina”. 
Conform surselor, „evreii 
mesianici”, grupare creștină 
misionară recunoscând divinitatea 
lui Hristos, se pregăteau să 

boteze mai multe zeci de evrei 
în mănăstirea de care aparţin. 
Numeroase familii, tineri și 
adolescenţi veniseră din sudul 
ţării, fi ind invitaţi să participe la 
ceremonie. Evreii revoltaţi, reuniţi 
sub conducerea rabinilor de la 
Yad Leahim - grupare considerată 
extremistă în anumite cercuri 
- au intrat în incinta unde avea 
loc ceremonia, împiedicându-i 
desfășurarea. Organizatorii au 
reclamat intervenţia forţelor 
de ordine, care au procedat la 
reţinerea unor persoane.

Prea Fericitul Hristodulos, Întâistătătorul 
Bisericii Ortodoxe a Greciei, s-a pronunţat 
pentru prima dată, la 7 februarie, cu privire 

la distanţarea Bisericii faţă de stat, evocând o 
„separare de catifea” - informează Rompres. 
„Dacă tot trebuie să facem o separare a 
Bisericii faţă de Stat, de ce să nu o facem 
sub forma unei separări de catifea, existând 
posibilitatea, eventual, ca Biserica să nu fi e 
prezentă la depunerea jurământului șefi lor 
statului și al Guvernului”, a afi rmat ierarhul 
grec cu ocazia unei conferinţe la Atena. 
„Dar, nici nu ne dorim să scoatem icoanele 
(care sunt prezente mai ales în tribunale) sau 
să suprimăm orele de religie (obligatorii în 
scoli)”, a mai adăugat prelatul. În legătură cu 
dezbaterea cu privire la separarea Bisericii 
faţă de Stat, dezbatere ce a căpătat o mare 
amploare în Grecia, ierarhia ortodoxă a 
mers până la o virulentă denunţare a oricărei 
perspective de laicizare a ţării. 

În timp ce Biserica se bucură de o foarte 
mare infl uenţă, inclusiv în perioada electorală, 
într-o ţară cu populaţie de confesiune 
ortodoxă în proporţie de 95%, prim-ministrul 
conservator Costas Karamanlis exclude, la 
rândul său, orice fel de separare. Potrivit 
ultimelor sondaje, majoritatea grecilor sunt, 
totuși, în favoarea reformelor.  

Dezbateri privind separarea Bisericii de 
Stat, în Grecia 

Sute de evrei    împiedicaţi   să 
se convertească la creștinism 

Vaticanul ia apărarea religiei 
Vaticanul a luat la 4 februarie poziţie 

în polemica provocată de publicarea 
caricaturilor reprezentându-l pe Mahomed, 
apreciind că libertatea de expresie nu 
autorizează ofensele aduse convingerilor 
religioase. Potrivit unui prim comunicat 
public asupra subiectului, emis de către 
purtătorul de cuvânt al Vaticanului, 
Joaquin Navarro-Valls, „convieţuirea 
între persoane necesită un climat de 
respect reciproc pentru a favoriza pacea 
între oameni și naţiuni”. El a adăugat 
că libertatea de expresie nu cuprinde 
„dreptul de a leza sentimentele religioase”, 
indiferent de religia profesată. Purtătorul 
de cuvânt al Vaticanului a califi cat totuși 
drept „lamentabile” manifestaţiile de 
protest violente care au avut loc în lumea 
islamică drept reacţie la publicarea 
caricaturilor. El a ţinut astfel să precizeze 
că acţiunile unei persoane sau ziar nu pot fi  
imputate unei întregi ţări sau unei instituţii. 
„Intoleranţa de oriunde ar veni, reală sau 
verbală, acţiune sau reacţie, constituie o 
gravă ameninţare pentru pace”, a spus 
el, subliniind că „istoria ne-a învăţat că 
acestea nu sunt mijăoace pentru a închide 
răni vechi în viaţa popoarelor”.

Sf. Valentin, protectorul 
fecioriei sau al curviei?

Motto: Tendinţa de schimonosire 
și inversare a lucrurilor aparţine 
vrăjmașului neamului omenesc 
– diavolul și a tuturor acelora care-i 
slujesc.


